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KATA PENGANTAR 

 

Sungguh sangat disadari bahwa penyelesaian penulisan modul ini bukanlah 

merupakan prestasi individual penulis semata-mata, melainkan karena kehendak dan 

karunia  dari Tuhan Yang Maha Esa dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pertama-tama penulis memanjatkan puja-puji dan rasa syukur kehadapan Tuhan 

Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan modul ini, serta penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan baik berupa 

materiil maupun immaterial selama proses penulisan ini. 

Modul ini sengaja dibuat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman 

yang komprehensif tentang prinsip-perinsip dasar dan ketata-laksanaan pendaftaran 

tanah pertama kali. Masalah pensertipikatan bidang-bidang tanah, dalam sudut 

pandang administrasi menempati arti sangat penting dalam menyusun krangka 

pengelolaan administrasi pertanahan yang diamanatkan kepada Menteri Agraria dan 

Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Penulis berharap agar modul ini 

dapat memberikan manfaat terutama bagi taruna/mahasiswa Semester I Program 

Diploma I PPK Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Dari sudut teoritis akademis, 

modul ini diharapkan dapat memberikan pengertian yang lebih utuh tentang 

pensertipikatan tanah bagi taruna/mahasiswa. Sedang dari sisi praktis, modul ini 

dapat memberikan kejelasan mengenai prosedur pensertipikatan tanah yang 

dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota. 

Menyadari bahwa penulis adalah manusia biasa yang diwarnai oleh 

berbagai keterbatasan dan kelemhan, maka dapat dipastikan modul ini banyak 

kelemahan-kelemahannya yang diluar control penulis sendiri. Sehubungan dengan 

itu, penulis selalu terbuka dan merasa senang bila para pembaca memeberikan kritik 

dan sumbang saran untuk penyempurnaan modul ini. Untuk itu, penulis terlebih 

dahulu mengucapkan terima kasih. 

 

Yogyakarta,     Desember 2014 

Penulis, 
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 Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dosen biasanya memahami apa 

yang akan dilakukan dan dibahas dalam perkuliahan, apalagi bagi dosen yang telah 

mengajar mata kuliah yang sama selama beberapa semester. Namun perlu diingat 

bahwa apa yang direncanakan dan dipikirkan seorang dosen belum tentu dimengerti 

secara cepat oleh taruna/mahasiswa, bahkan juga oleh dosen yang lain (dalam hal team 

teaching), bila tidak diungkapkan secara tertulis. 

Demikian pula halnya pengertian taruna/mahasiswa tentang pendaftaran 

tanah mungkin awalnya masih sebatas tentang pengukuran dan penerbitan sertipikat 

tanah. Mata kuliah ini diawali dengan mendeskripsikan latar belakang, pengertian, dan 

tujuan pendaftaran tanah, kepastian hukum pendaftaran tanah, pokok-pokok 

pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia baik sebelum UUPA maupun setelah 

pelaksanaan UUPA, dilanjutkan dengan  tatalaksana/prosedur penerbitan mulai dari 

persiapan dokumen, pengumpulan data lapangan, pengolahannya, pembukuan dan 

penerbitan sertipikat,. Pemahaman semua aspek dimaksud secara benar sangat 

menentukan kualitas sertipikat yang dihasilkan dan baru dapat dilaksanakan dengan 

baik dan benar apabila ditangani oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan. 

Mata kuliah ini bermanfaat bagi taruna/mahasiswa dalam mendalami konsep 

dasar dan ketatausahaan (pengadministrasian) kegiatan pendaftaran tanah yang 

operasional proses sertipikasinya dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Standar 

kompetensi yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah mempelajari modul ini 

adalah kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip pendaftaran tanah dan 

mensimulasikan tata laksana kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara tepat. 

Sedangkan kompetensi dasar yang akan dicapai setelah mahasiswa mengikuti uraian 

dan melakukan latihan atau praktikum dengan seksama adalah:   

1. Mampu menjelaskan latar belakang, pengertian dan tujuan pendaftaran tanah; 

2. Mampu menjelaskan aspek-aspek jaminan kepastian hukum pendaftaran tanah; 

3. Mampu menjelaskan pendaftaran tanah sebelum UUPA; 

4. Mampu menjelaskan kembali pendaftaran tanah menurut PP 10 Tahun 1961; 

PENDAHULUAN 
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5. Mampu menjelaskan kembali pendaftaran tanah menurut PP 24 Tahun 1997; 

6. Mampu mensimulasikan ketatalaksanaan pengumpulan data fisik; 

7.  Mampu mensimulasikan ketatalaksanaan pengumpulan data yuridis; 

8. Mampu mensimulasikan ketatalaksanaan pengolahan data; 

9. Mampu mensimulasikan ketatalaksanaan pembukuan hak dan penerbitan sertipikat. 

 

Untuk dapat memiliki kemampuan seperti tersebut, maka peran modul ini 

merupakan acuan taruna/mahasiswa Semester I Program Diploma I Pengukuran dan 

Pemetaan Kadastral STPN, dalam memahami dan mendalami untuk didiskusikan serta 

disimulasikan dalam praktikum, guna dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas 

pelayanan pendaftaran tanah dikemudian hari. Berdasarkan atas hal tersebut, materi 

dalam modul I sampai dengan modul IX ini disusun sedemikian rupa sehingga 

masasiswa dapat memahami materinya secara bertahap, mudah dan berkesinambungan. 

Adapun struktur modul ini adalah dimulai dari: 

Modul I, masih bersifat umum yang membahas pendaftaran tanah dari aspek latar 

belakang, pengertian, konsep administrasi pertanahan serta diakhiri dengan 

pembahasan tujuan pendaftaran tanah secara umum; 

Modul II, yang memfokuskan bahasan aspek-aspek yang patut diperhatikan dalam  

kaitannya dengan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, diawali dengan 

kajian tentang arti jaminan kepastian hukum serta diakhiri dengan faktor-

faktor penentu guna mencapai jaminan kepastian hukum hak atas tanah. 

Modul III, fokusnya tentang garis besar pelakanaan pendaftaran tanah sebelum UUPA 

baik bagi tanah adat maupun tanah Barat era penjajahan dan era 

kemerdekaan; 

Modul IV, membahas tentang pokok-pokok pelakanaan pendaftaran tanah menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendafaran Tanah baik 

pendaftaran tanah desa lengkap, desa belum lengkap serta pendaftaran 

peralihan haknya; 

Modul V, membahas perihal pokok-pokok pelakanaan pendaftaran tanah menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafaran Tanah, 
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meliputi latar belakang perubahan peraturan sebelumnya, prinsip-prinsip dan 

permasalahannya, pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan 

pemeliharaan datanya, penetapan hak serta tahapan pendafataran tanah 

secara sporadik; 

Modul VI, membahas tata  laksana pengumpulan data fisik yaitu mulai dari pengertian 

data fisik, survei kadastral, pokok-pokok pengukuran dan pemetaan 

kadastral, serta tata laksana pengukuran bidang tanah.  

Modul VII, membahas tata  laksana pengumpulan data yuridis, mulai dari ruang lingkup 

data yuridis, kegiatan ajudikasi dan pembuktian ha katas tanah, serta diakhiri 

dengan bahasan risalah sebagai hasil kegiatan ajudikasi oleh pejabat yang 

berwenang; 

Modul VIII, tentang tata  laksana pengolahan data, diawali membahas pengertian dan 

fungsi pengolahan data hasil penelitian data fisik dan data yuridis, tahapan 

pengolahan data meliputi sidang panitia, pembuatan kesimpulan awal dari 

panitia pemeriksa tanah, prosedur pengumuman serta penyelesaian 

sanggahan dan bantahan(jika ada), pengesahan pengumuman dan diakhiri 

dengan pembuatan kesimpulan dan keputusan pejabat yang berwenang; 

Modul IX, merupakan akhir proses pendaftaran tanah  yaitu tata  laksana pembukuan 

hak dan penerbitan sertipikat, membahas latar belakang, pengertian 

pembukuan hak atas tanah, tata laksana pembukuan hak atas tanah serta tata 

laksana penerbitan sertipikat. 

Untuk mengerti dan memahami materi setiap modul dengan baik,: a) Sebelum 

materi dibahas dalam kelas, pelajari materi modul terlebih dahulu. b) Setelah materi 

dibahas dalam pertemuan anda harus mendalami kembali materi yang disampaikan. c. 

Untuk membahas dan pengayaan materi lanjutkan dengan: belajar secara individu 

membahas materi dalam kelompok kecil (2 orang atau 3 orang), belajar dan bahas 

materi dalam kelompok lebih besar (5 orang atau lebih) serta latihan membuat 

pertanyaan dan jawaban pada setiap pembahasan atau diskusi. 



Pendaftaran Tanah_Modul-I_D1_2014 1 

MODUL 

I 

LATAR BELAKANG, PENGERTIAN, DAN 

TUJUAN PENDAFTARAN TANAH 

 

A. LATAR BELAKANG PENDAFTARAN TANAH 

Dalam praktik administrasi pertanahan di Indonesia, hal yang paling 

menarik untuk didiskusikan dan sering menjadi wacana di kalangan masyarakat 

adalah mengenai “Pendaftaran Tanah”. Pendaftaran tanah mempunyai arti penting 

dan mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam 

sejarah umat manusia dan bangsa dimulai dari tanah, dan bahkan konon manusia 

pertama diciptakan dari tanah. Awalnya tanah merupakan kebutuhan dasar seperti 

untuk tempat tinggal, ladang untuk budidaya tanaman dan memungut hasil, 

maupun ladang untuk berburu hewan. Dewasa ini tanah bagi masyarakat 

mempunyai makna yang multi dimensi, yaitu: ekonomi, sosio-kultural, sosio-

relegi, hukum, politik, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan suatu Negara. Multi 

dimensi pemaknaan tanah mengakibatkan dalam penyelenggaraan urusan 

pertanahan menjadi kompleks dan merupakan masalah lintas sektoral,serta dari 

sudut pandang hak individual, kepemilikan tanah merupakan komponen dari hak 

asasi manusia.  

Tanah  sebagaimana  yang  tampak  sehari-hari  ternyata  mempunyai  

pengertian yang bermacam-macam  tergantung  sudut  pandang  dan  kepentingan.  

Ada  yang  mengenal tanah  sebagai  benda/barang  atau  material,  tubuh  bumi  

(soil),  sebagai  tempat/lokasi (land)  dan  ruang  hidup  (space).  Pengertian  tanah  

sebagai  material  berkaitan  dengan kegunaan  fisik  sebagai  bahan  galian  atau  

barang  tambang. Pengertian tanah sebagai  soil, berkaitan  dengan   kegunaan   

sebagai wahana tumbuh dan berproduksinya sesuatu komoditi tanaman. 

Pengertian tanah sebagai land berkaitan  dengan  tempat  bermukim  dan berusaha 

bidang pertanian maupun non-pertanian. Sedangkan sebagai space berkaitan 

ruang dimana manusia hidup dan berada, yang dikenal sebagai ruang geografi, 

dengan entity utama posisi, luas, jarak, accessibility.  

Pengertian tanah dalam Pasal 4 UUPA adalah permukaan bumi yang dapat 

dilekati sesuatu hak atas tanah. Permukaan bumi itu, berada di daratan dan 

permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut. Dengan demikian, 
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tanah  dalam  arti  land  mempunyai  aspek  ruang  dan  aspek  hukum. Aspek 

ruang berkaitan tempat bermukim dan kegiatan manusia di atas atau di bawahnya, 

sedangkan aspek hukum berkaitan dengan hak memiliki dan menggunakan.  

Aspek-aspek itulah yang terbawa dan melekat menjadi hak bagi pemilik sebidang 

tanah sebagai subyek hak dan tanah sebagai obyek hak. Titik awal hubungan 

antara subyek hak dan obyek hak (tanah) merupakan hubungan  yang  bersifat  

hakiki,  adalah  hubungan  penguasaan  dan  penggunaan  dalam  rangka 

memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan penghidupannya, baik 

untuk kepentingan sendiri sebagai mahluk individu maupun kepentingan bersama 

sebagai mahluk sosial. Hubungan penguasaan dan penggunaan tanah itu 

memerlukan kepastian hukum kepemilikan tanah.  

Oleh karena tanah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

Pemerintah berupaya meletakkan dasar-dasar untuk mengatur penguasaan, 

pemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah guna 

terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang sering disebut Undang-

undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Ditetapkannya undang-

undang ini, diharapkan dapat memberi kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air 

dan ruang angkasa dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara 

serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal 

agraria. Lain dari itu, dalam UUPA harus mewujudkan penjelmaan dari cita-cita 

bangsa, yang termaktub dalam sila-sila Pancasila serta khususnya harus 

merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945.  

Penjelasan umum Romawi II UUPA diuraikan bahwa UUPA berpangkal 

pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 

Undang-undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa 

bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Lebih tepat 

jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak 

selaku Badan Penguasa. Secara substansial, Pemerintah telah diberi kewenangan 

yuridis untuk membuat aturan dan peraturan dalam lapangan agraria berupa tanah, 

serta menyelenggarakan aturan tersebut yang menyangkut subyek, obyek dan 

hubungan hukum antara subyek dan obyek sepanjang mengenai sumber daya 
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agraria (pertanahan)
1
. Berdasarkan kewenangan tersebut, utamanya yang 

menyangkut pengaturan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, 

ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh 

Negara (Pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hak (orang-orang, baik 

sendiri atau bersama-sama serta badan-badan hukum) dengan kewenangan untuk 

mempergunakan tanah tersebut sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas yang 

ditentukan oleh peraturan perundangan (lihat Pasal 4 UUPA). 

Pengaturan dalam hal hubungan-hubungan hukum terutama dalam 

pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah jelas telah merupakan wewenang 

Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah (untuk saat ini pengemban wewenang 

tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional) dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundangan
2
. 

Terhadap pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap 

penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk 

pemberian jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Untuk dapat 

diberikan jaminan kepastian hukum dan legitimasi dari Negara, maka setiap 

penguasaan dan pemanfaatan atas tanah termasuk dalam penanganan masalah 

pertanahan harus didasarkan pada hukum dan diselesaikan secara hukum (yuridis-

teknis) serta dengan tetap berpijak pada landasan konstitusi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA yang mengamanatkan kepada 

Pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pemanfaatan tanah dalam konteks 

sebesar-besar kemakmuran rakyat termasuk melaksanakan pendaftaran tanah di 

seluruh Indonesia dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum.  

Pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi 

rakyat seluruhnya merupakan salah satu tujuan pokok UUPA yang sudah tidak 

bisa ditawar lagi, sehingga undang-undang menginstruksikan kepada Pemerintah 

untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat 

rechtskadaster artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian 

                                                 
1
 Pasal 2 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk 

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah 

termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan 

juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-

perbuatan hukum yang mengenai tanah. 
2
 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.  
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haknya. Pasal 19 UUPA
3
, telah dengan tegas mengamanatkan kepada Pemerintah 

agar di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan 

untuk mencapai kepastian hukum. Sedangkan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA, 

ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, agar setiap hak 

(perolehan hak), peralihan hak, pembebanan hak maupun hapusnya hak atas tanah 

wajib didaftarkan, dengan maksud agar pemilik tanah memperoleh kepastian 

tentang haknya itu.  

Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak-hak atas 

tanah kepada semua subyek hak juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan 

tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian akan terciptalah 

jaminan kepastian hukum bagi subyek hak dalam kepemilikan dan penggunaan 

tanahnya. Kegiatan pendaftaran tanah akan menghasilkan tanda bukti hak atas 

tanah yang disebut sertifikat. Dengan sertifikat tanah, kepastian hukum berkenaan 

dengan jenis hak atasnya, subjek hak, dan objek haknya menjadi nyata. 

Dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, sertifikat merupakan tanda bukti 

hak yang kuat, yaitu harus dianggap sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya 

di pengadilan dengan bukti yang lain.  

Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana 

dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan. Dalam 

ayat (2) Pasal 19 UUPA diatur kegiatan utama penyelenggaraan pendaftaran tanah 

yaitu meliputi kegiatan pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran 

hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak serta, pemberian surat-surat tanda bukti 

hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Luasnya sasaran 

pendaftaran yaitu seluruh wilayah Indonesia dan kondisi geografis yang 

bervariasi, maka pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada 

kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial 

ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dari sisi ketersediaan sumber daya 

manusia (pelaksana/personil) dan infrastrukturnya.  

Mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria, 

maka yang dimuat didalam UUPA hanyalah azas-azas serta prinsip-prinsip dalam 

garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-undang Pokok Agraria. 

                                                 
3
 Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah”.   
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Adapun pelaksanaannya diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan-

peraturan Pemerintah dan peraturan-perundangan lainnya. Demikian juga dalam 

pasal-pasal UUPA tersebut hanya mengatur ketentuan dasar dari pendaftaran 

tanah. Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dimaksud secara operasional 

telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah (selanjtnya disingkat PP 10 Tahun 1961), kemudian dalam 

perkembangannya disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP 24 Tahun 1997), yang 

mulai berlaku efektif pada tanggal 8 Oktober 1997.    

Terkait pemakaian tanah maka kepemilikan itu penting, hanya saja untuk 

pengakuan kebenaran kepemilikan ini biasanya harus dibuktikan dengan suatu 

surat atau tulisan. Sedangkan penguasaan tanah merupakan suatu fakta, dan 

sebagai fakta, dapat saja tanpa memandang ada atau tidak adanya bukti dokumen 

untuk menyatakan kebenarannya. Keamanan penguasaan tanah tidak terletak pada 

bukti pemilikan hak yang berupa kertas atau suatu catatan tanah tertulis. Misalnya 

aturan hukum adat: hanya tradisi, kebiasaan yang turun temurun. Keamanan ini 

telah ada sebagai fakta atau kenyataan, dengan atau tanpa adanya keterangan 

untuk membuktikannya. Keterangan tidak merubah kenyataan, walaupun kadang-

kadang saksi berharap agar keterangan merubah kenyataan. Keamanan 

penguasaan tanah, merupakan kenyataan yang tidak tergantung dengan ada 

tidaknya dokumen hak kepemilikan untuk membuktikannya. Meskipun jika 

mempunyai dokumen hak pemilikan itu menyenangkan dan penting artinya. 

Pencatatan pertanahan merupakan sesuatu yang patut dilaksanakan hanya 

jika proses itu dapat memberikan informasi yang berharga dan terpercaya, 

sehingga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan dan mendorong 

produktifitas. Aturan perundangan yang jelas dapat membantu masalah ini dan 

menjadikan proses pencatatan sebagai aktifitas yang berdasarkan hukum, dengan 

menetapkan standar dan aturan guna dijalankan dalam proses pencatatan. 

 

B. PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH 

Awalnya pendaftaran tanah yang dikenal di dunia ini berasal dari negeri 

Mesir Kuno, ketika Raja Firaun saat itu memerintahkan pegawai kerajaannya 

untuk mengembalikan patok-patok batas tanah pertanian rakyat yang hilang akibat 



Pendaftaran Tanah_Modul-I_D1_2014 6 

meluapnya air sungai Nil.
4
 Perkembangan selanjutnya, Negara-negara di seluruh 

dunia melaksanakan pendaftaran tanah, hal ini ditandai dengan adanya istilah 

pendaftaran tanah dalam beberapa bahasa dan pelaksanaannya disesuaikan dengan 

tujuan tertentu. Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pengertian 

pendafataran tanah dimaksud, uraian di bawah dikemukakan definisi pendaftaran 

tanah dari beberapa ahli.  

 

1. Pengertian Secara Umum dari Para Ahli 

Pendaftaran tanah terdiri dari kata “pendaftaran” dan kata “tanah”. Oleh 

karena itu untuk mengetahui pengertian pendaftaran tanah dapat dipisahakan 

dalam 2 pengertian yaitu disatu pihak pengertian tentang pendaftaran dan 

dipihak lain pengertian tentang tanah itu sendiri. Secara etimologis pendaftaran 

berasal dari kata “daftar” yang kemudian mendapat imbuhan “pe-an” sehingga 

berubah bentuk menjadi kata “pendaftaran”. Kata daftar berarti catatan/tulisan 

yang diatur bersusun. Sedangkan kata “pendaftaran” mempunyai makna 

pencatatan/perbuatan mendaftarkan.  

Pengertian tanah menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah bumi 

dalam arti permukaan bumi/lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah 

dapat dijumpai dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan: “Atas dasar 

hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 

dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 

bersama-sama orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian jelaslah 

bahwa tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi. 

Dari segi istilah, ditemukan istilah pendaftaran tanah dalam bahasa latin 

disebut “Capitastrum”, di Jerman dan Italia disebut “Catastro”, di Perancis 

disebut “kadastrale” atau “kadaster”. Maksud dari Capitastrum atau kadaster 

dari segi bahasa adalah suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk 

pajak tanah Romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk record (rekaman) 

yang menunjuk kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak atas 

suatu bidang tanah, sedang kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang 

                                                 
4
 M. Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Madju, 2010, hlm. 17. 
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ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan.
5
 Istilah teknis bahasa Belanda, 

kadaster adalah suatu rekaman yang menunjukkan letak, luas, nilai dan 

kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. 

Sesuai dengan fungsinya, kadaster dapat dirumuskan sebagai suatu 

tugas tertentu (yaitu pengukuran, pemetaan dan pembukuan) yang harus 

diselenggarakan oleh pemerintah  atau suatu badan/organisasi pemerintah 

(Kadaster Dienst atau Jawatan Pendaftaran Tanah) yang harus menjalankan 

tugas tertentu tersebut. Saat ini, arti kadaster tersebut sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan kadaster modern, sebagaimana definisi para ahli.  

Sotendik/Muller menyatakan bahwa Kadaster berasal dari kata 

“Capitastrum” yang berarti satu daftar umum dimana berisi nilai-nilai serta 

sifat-sifat. Bahasa Perancis “Cadaster”, Italia disebut “Kadaster”. Jaarsma 

menyatakan bahwa Kadaster adalah suatu badan dengan peta-peta dan daftar-

daftar memberikan uraian semua bidang tanah yang terletak dalam suatu 

wilayah Negara. Van Huls menyatakan bahwa Kadaster sebagai suatu 

pembukuan mengenai pemilikan tanah yang diselenggarakan dengan daftar-

daftar dan peta-peta yang diperbuat dengan menggunakan ilmu ukur.
6
 AP. 

Parlindungan menyatakan bahwa istilah pendaftaran berasal dari Cadastre  

(bahasa Belanda Kadaster). Sedangkan kata kadaster berasal dari bahasa latin 

Capitastrum yang berarti suatu Register atau Capita atau Unit yang diperbuat 

untuk pajak tanah Romawi dan berarti suatu istilah teknis untuk suatu record 

atau rekaman yang menggambarkan tentang luas, nilai, subyek atas hak pada 

suatu bidang tanah. Selanjutnya dikemukakan bahwa pendaftaran tanah adalah 

suatu pendaftaran yang melalui suatu ketentuan yang sangat teliti dan terarah, 

sehingga tidak mungkin asal saja, lebih-lebih lagi bukan tujuan pendaftaran 

tanah tersebut untuk sekedar diterbitkannya bukti pendaftaran tanah.
7
   

Menurut Maria Sumardjono, Kadaster merupakan suatu daftar yang 

melukiskan semua persil tanah yang ada dalam suatu daerah berdasarkan 

                                                 
5
 A.P. Parlindungan ,1994, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung , Mandar Maju,  hlm, 11-12. 

6
 Syamsul Bahri, Beberapa Aspek Hukum Adat Yang berpengaruh (Disertasi Universitas Sumatera 

Utara) hlm. 199  
7
 A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 

1998), Cet. 1, (Bandung : Mandar Maju), hlm. 4 
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pemetaan dan pengukuran yang cermat.
8
 Sedangkan Subekti dan Tjitro 

Sudibyo
9
, menyatakan Kadaster merupakan suatu lembaga yang ditugaskan 

menyelenggarakan pendaftaran tanah dengan maksud untuk menetapkan 

identifikasi tiap-tiap potongan tanah (persil) dan mencatat tiap-tiap pergantian 

pemilik (pemindahan hak milik) begitu pula hak-hak kebendaan yang 

membebani tanah-tanah itu, seperti hipotek, gadai tanah dan lain-lain. Juga hak 

kebendaan lain atas tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha dan lain-lain. 

Sedangkan Boedi Harsono
10

, menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah 

suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus 

menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu 

mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, 

pengelolaan, penyimpanan dan penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk 

penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya. Effendi Perangin menjelaskan 

bahwa pendaftaran tanah meliputi: 1) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan 

yang menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat ukur, dari peta dan 

pendaftaran surat ukur dapat diperoleh kepastian luas dan batas tanah yang 

bersangkutan; 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

termasuk dalam hal ini pendaftaran atau pencatatan daripada hak-hak lain (baik 

hak atas tanah maupun jaminan) serta beban-beban lainnya yang membebani 

hak-hak atas tanh yang didaftarkan itu; dan 3) Pemberian surat-surat tanda 

bukti hak yang menurut Pasal 19 ayat 2 berlaku sebagai alat bukti yang kuat. 

Dengan demikian ‘cadaster’ adalah merupakan alat yang tepat 

memberikan uraian dan identifikasi dari tanah tersebut dan juga sebagai 

continuous recording (rekaman yang berkesinambungan) daripada hak atas 

tanah. Pendaftaran tanah adalah perbuatan mendaftarkan tanah yaitu bumi 

dalam arti permukaan bumi paling atas yang dimanfaatkan untuk tanah 

garapan, tanah pertanian dan tanah perkebunan serta tanah pertanian untuk 

menciptakan suatu catatan/tulisan yang diatur bersusun yang dapat digunakan 

untuk tujuan-tujuan tertentu.  

                                                 
8
 Maria Soemardjono, Puspita Seragkaian Aneka Masalah Hukum Agraria, (Yogyakarta: Andi Offset, 

1982), hlm.43 
9
 R. Subekti dan R. Tjitro SUdibyo, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1969, hlm. 65. 

10
 Boedi Harsono, (Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, 

Isi dan Pelaksanaannya), Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 11 
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Meskipun definisi kadaster tersebut berbeda-beda yang satu dengan 

yang lain, pada hakekatnya semua pendapat menyebutkan dua unsur yang harus 

dipenuhi oleh suatu Kadaster Modern
11

 yaitu: pertama pendaftaran atau 

pembukuan bidang-bidang tanah yang terletak disuatu daerah dalam daftar-

daftar. Daftar-daftar tersebut diuraikan letak, batas-batas, luas dari setiap 

bidang tanah serta hak-hak yang terdapat diatasnya dan orang-orang yang 

menjadi pemegang hak. Kedua, pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas maka kadaster dalam arti 

modern dapat dirumuskan sebagai pengukuran, pemetaan dan pembukuan 

bidang-bidang tanah dan pendaftaran hak atas tanah. Kadaster tersebut di atas 

adalah merupakan kadaster hak atau “rechtcadastre” dalam rangka 

memberikan kepastian hukum. 

 

2. Pengertian dalam Peraturan Perundang-undangan 

UUPA menentukan bahwa tanah-tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia harus didaftarkan sedemikian rupa sehingga benar-benar membantu 

usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan 

sosial. Pendaftaran tanah menurut UUPA adalah suatu usaha menuju kearah 

kepastian hak atas tanah yang dilakukan melalui pendaftaran hak-hak atas tanah 

dan pendaftaran peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat tanda bukti hak 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yang dalam 

penyelenggaraannya dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, 

keperluan lalu lintas ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya.  

Berdasarkan Penjelasan Umum PP 10 Tahun 1961 dapat diketahui 

bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran 

hak-hak atas tanah yang diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah 

yang setingkat dengan itu yang dilaksanakan oleh jawatan pendaftaran tanah 

dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai penyempurna dari PP 10 

Tahun 1961, di dalam Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa: “Pendaftaran 

tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

                                                 
11

 R. Hermanses, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta, Direktorat Jenderal Agraria, 1981, hlm. 6. 
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pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah 

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya”. 

Serangkaian kegiatan pendaftaran tanah dari kegiatan pengumpulan 

data sampai dengan penyajian serta pemeliharaan data pada dasarnya 

merupakan kewajiban pemerintah, sedangkan penyelenggaraannya dilakukan 

oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (sekarang Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) 

sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidang pertanahan yang 

salah satu tugasnya adalah melakukan pendaftaran hak atas tanah dan 

pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.  

Pendaftaran tanah atau land registration tidak hanya mendaftarkan 

tanah secara fisik melainkan juga mendaftarkan hak atas tanah guna 

menentukan status hukum tanah serta hak-hak lain yang membebani. Dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah 

(maintenance). Menurut Pasal 1 angka 9 PP 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah 

untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 

atau PP No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan 

melalui: a) Pendaftaran secara sistematik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan serentak meliputi semua obyek pendafataran 

tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan. 

b) Pendaftaran secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 

kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau 

bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.  

Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 

pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Data fisik adalah keterangan 

mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang 

didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian 
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bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum 

bidang tanah dan satuan rumah susun bidang tanah dan satuan rumah susun 

yang didaftar, pemegang haknya dan ada tidaknya hak pihak lain serta beban-

beban lain yang membebaninya. Perubahan tersebut seperti apa yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 94 

yaitu: Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran 

perubahan data fisik dan data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah 

didaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di 

dalam peraturan ini. Pertama, perubahan data yuridis dapat berupa: (1) 

Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya; (2) Peralihan hak 

karena pewarisan; (3) Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan 

perseroan atau koperasi; (4) Pembebanan hak tanggungan; (5) Peralihan hak 

tanggungan; (6) Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas 

satuan rumah susun dan hak tanggungan; (7) Pembagian hak bersama; (8) 

Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau 

penetapan Ketua Pengadilan; (9) Perubahan nama akibat pemegang hak yang 

ganti nama; dan (10) Perpanjangan jangka waktu atas tanah. Kedua, perubahan 

data fisik dapat berupa: (1) Pemecahan bidang tanah; (2) Pemisahan sebagian 

atau beberapa bagian dari bidang tanah; dan (2) Penggabungan dua atau lebih 

bidang tanah. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan 

yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 36 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997. 

 

3. Pengertian Pendaftaran Hak 

Pada hakekatnya pendaftaran hak adalah pendaftaran hak-hak atas 

tanah dalam daftar-daftar umum, yaitu daftar-daftar terbuka bagi setiap orang 

yang memerlukan keterangan dari daftar-daftar itu, atas nama pemegang haknya. 

Pendaftaran hak itu dapat dibagi dalam pendaftaran hak dengan daftar-daftar 

umum yang mempunyai kekuatan bukti (registration of rights) dan pendaftaran 

hak dengan daftar-daftar umum yang tidak mempunyai kekuatan bukti 

(registration of deeds). 

Daftar-daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti maksudnya 

adalah daftar-daftar umum yang membuktikan orang yang terdaftar di dalamnya 
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sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum. Dalam pendaftaran hak 

dimaksud, kepada pemegang hak diberikan surat tanda bukti hak, yaitu surat 

yang membuktikan pemegang hak itu sebagai pemegang hak yang sah menurut 

hukum, conform kekuatan bukti yang diberikan pada daftar-daftar umum 

tersebut. Sedangkan daftar-daftar umum yang tidak mempunyai kekuatan bukti 

maksudnya adalah daftar-daftar umum yang tidak membuktikan orang yang 

terdaftar di dalamnya sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum. Dari 

pengertian kadaster dan pendaftaran tanah, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 19 

ayat 2 huruf a adalah kadaster, sedangkan yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 b 

dan c adalah pendaftaran hak. 

Kegiatan pendaftaran tanah seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 

UUPA meliputi kegiatan: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, 

pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat 

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Secara 

sederhana, dapat dikatakan bahwa tugas pendaftaran tanah itu meliputi tugas 

teknis dan tugas administrasi saja. Tugas teknis tersebut dikerjakan oleh bagian 

pengukuran dalam mengolah data teknis yang diukur di lapangan seperti letak 

tanah, batas bidang tanah, dan keadaan bangunan yang ada di atas tanah tersebut. 

Sementara tugas administrasi berupa pekerjaan mendaftarkan haknya, 

karena pasal ini dengan tegas hanya mengatur tentang “pendaftaran” yang 

merupakan tindakan administratif. Kewenangan untuk melakukan hal itu 

diberikan kepada Pemerintah (Pasal 19 ayat (1)). Pendaftaran itu dilakukan 

“oleh” pejabat (pejabat administrasi negara, Pejabat Tata Usaha Negara) yang 

diberi kewenangan untuk itu, bukan dilakukan oleh pihak lain dihadapan pejabat.  

Dengan demikian tugas pendaftaran tanah adalah tugas administrasi hak 

yang dilakukan oleh negara dalam memberikan kepastian hak atas tanah. Artinya 

negara bertugas untuk melakukan administrasi tanah, dan dengan administrasi ini 

negara memberikan bukti hak atas telah dilakukannya administrasi tanah tersebut. 

Negara hanya memberikan jaminan yang kuat atas bukti yang dikeluarkannya, 

bukan semata-mata memberikan hak atas tanah kepada seseorang tetapi bukti 

administrasi saja.  Ini berarti, tindakan administratif “mendaftarkan” oleh pejabat 
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yang berwenang dilakukan setelah ada bukti-bukti hubungan hukum
12

, antara 

orang-orang dengan tanah. Pasal tersebut tidak mengatur tentang alat bukti 

perbuatan hukum misalnya pemberian hak atau peralihan hak.  

Oleh karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang hanya 

mengenai pendaftaran, hanya berupa tindakan administrasi, maka pengaturannya 

untuk itu cukup dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Peraturan 

Pemerintah yang lahir sebagai penjabaran dan pelaksanaan atau perintah dari Pasal 

19 UUPA itu karena bersifat administrasi, hanya (terbatas) pada urusan 

“pendaftaran” saja. Adapun kewenangan membuat alat bukti tertulis (alat bukti 

otentik) perbuatan hukum di bidang pertanahan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, karena merupakan bidang hukum perdata, berada pada “pejabat 

umum” Pejabat Pembuat Akta Tanah
13

. Sedangkan alat bukti tertulis (dokumen 

otentik) dalam bidang hukum publik yang wujudnya berupa surat 

                                                 
12

 Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa: hak atas tanah, hak 

pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya 

dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan 

sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. 
13

 Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum dipertegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

antara lain: 

a) Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun: “Pemindahan hak 

sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dilakukan dengan akta PPAT... ” UU ini sudah diganti 

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang dalam Penjelasan Pasal 54 

ayat (3) disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “pengalihan” adalah pengalihan pemilikan dan 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT untuk SHM sarusun dan oleh notaris untuk SKBG 

sarusun. 

b) Bab I Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 

menyatakan bahwa: "Pejabat Pembuat  Akta Tanah (PPAT) yaitu pejabat umum yang diberi 

wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah 

danakta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku". 

c) Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang BPHTB (pengganti UU No. 21 Tahun 

1997) menyatakan bahwa: Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta 

pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti 

pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

d) Pasal 1 angka 5 PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP atas Tanah, menyebutkan 

bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah. 

e) Pasal 1 angka 24 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa: "Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan 

untuk membuat akta-akta tanah tertentu".  

f) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT:  

(i) Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai 

hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 

(ii) Pasal 2 ayat (1): "PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah 

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan 

sebagai dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 

perbuatan hukum itu“ . 
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penetapan/keputusan (misalnya SK Penetapan Hak), dikeluarkan oleh dan menjadi 

kewenangan untuk menerbitkan pada Pejabat Tata Usaha Negara
14

 bersumber dari 

kewenangan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (2) huruf b UUPA.  

Pejabat baru dapat mendaftarkan hak atas bidang tanah jika sudah diyakini 

kebenaran adanya hubungan hukum antara subyek hak dengan obyek bidang tanah 

hak (yang buktinya berupa SK Penetapan Hak), atau keberaran adanya perbuatan 

hukum para pihak atas bidang tanah tertentu (yang buktinya berupa Akta PPAT). 

Dengan demikian untuk mencapai sistem pendaftaran tanah yang baik, hanya ada 

bila telah dilakukan rangkaian kegiatan menghimpun, menginventarisasi, serta 

melakukan pengawasan lalu lintas dari diterbitkannya sertifikat hak atas tanahnya, 

kegiatan inilah yang disebut administrasi pertanahan dalam arti sempit tersebut. 

Pencatatan hak atas tanah untuk pertama kalinya ke dalam buku tanah, pada 

hakekatnya berfungsi untuk menimbulkan keadaan hukum baru (atau lahirnya hak 

tersebut). Dengan didaftarkannya hak atas tanah dimaksud dalam buku tanah pada 

kantor pertanahan, mulai saat itulah pemilikan tanahnya sah secara hukum, artinya 

saat itulah lahirnya hak atas tanah dimaksud secara penuh. Disamping berfungsi 

untuk lahirnya hak secara sah, pendaftaran juga dapat berfungsi untuk 

menegaskan atau menguatkan atau memperluas telah terjadinya suatu peristiwa 

atau perbuatan hukum. Fungsi pendaftaran ini disebut dengan fungsi deklaratif. 

 

C. Konsep Administrasi Pertanahan 

Konsensus untuk menggapai kepastian hukum dalam hal pemilikan dan 

penguasaan tanah merupakan salah satu yang diamanatkan para pendiri bangsa ini 

melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria yang sering disingkat dengan UUPA, telah meletakkan dasar-dasar 

bagi jaminan atas penguasaan dan pemilikan tanah oleh perorangan dan atau 

badan hukum. Pasal 19 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa untuk menjamin 

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  Setelah hampir setahun diundangkannya UUPA, lahirlah peraturan 

                                                 
14

 Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, 

menyebutkan bahwa: Pemberian Hak Atas Tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan 

suatu Hak Atas Tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta 

pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.  
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pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah. 

Seiring dengan pasang surutnya pelaksanaan UUPA maupun pelaksanaan PP 

10 Tahun 1961 dalam realitasnya mengalami berbagai kendala, diantaranya adalah 

kendala regulasi. Pemerintah selanjutnya berinisiatip untuk melakukan deregulasi 

dan debiroratisasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pengganti PP 10 Tahun 1961. Melalui 

peraturan pemerintah ini beberapa perubahan fundamental telah dilakukan untuk 

mengatasi kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 

diantaranya: 1) memberikan sarana bagi penggunaan dan pemanfaatan teknologi 

komputer dan teknologi informasi; 2) deregulasi pelaksanaan pengukuran dan 

pemetaan yaitu dengan swastanisasi dan privatisasi kegiatan yang dilakukan oleh 

badan usaha dalam bentuk Konsultan Pengukuran dan Pemetaan serta para 

professional yang telah diangkat menjadi surveyor Berlisensi; 3) 

dikembangkannya pelaksanaan pendaftaran tanah desa-demi desa menjadi 

pendaftaran tanah sistematik dengan dibentuk Panitia Ajudikasi yang 

melaksanakan fungsi investigasi serta justifikasi bukti-bukti pemilikan/ 

penguasaan tanah disamping kewenangan penandatangan buku tanah dan 

penerbitan sertipikat hak atas tanah. Mempermudah masyarakat dalam 

pembuktian terhadap penguasaan dan pemilikan hak-hak lama atas tanah serta 

persyaratan untuk memperoleh hak baru atas tanah; 4) meletakkan dasar-dasar 

pelaksanaan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dapat dipakai pedoman 

dalam pembuatan standarisasi dan mekanisme serta prosedur layanannya dalam 

peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih teknis, dan lain-lainnya.    

 Memang telah dilakukan perubahan yang cukup mendasar dari kegiatan 

pendaftaran tanah yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961 menjadi pelaksanaan 

berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 berikut peraturan-peraturan pelaksanaan yang 

lebih teknis. Hanya saja, harus juga diakui bahwa hingga sekarangpun 

pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi tersebut masih dirasakan belum cukup 

mendukung upaya percepatan penyelenggaraan dan pelayanan pendaftaran tanah 

yang benar-benar dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Pertanyaan 

mendasarnya adalah mengapa demikian dan bagaimana melaksanakan fungsi-

fungsi administrasi pertanahan sehingga amanat Pasal 19 UUPA segera terwujud. 
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Pengadministrasian penguasaan dan pemilikan tanah menjadi penting 

dibangun saat ini karena fakta bahwa rekaman pendataan penguasaan dan 

pemilikan tanah di Indonesia masih lebih banyak yang belum terdaftar pada 

otoritas pertanahan. Tegasnya, proporsi tanah yang belum terdaftar masih lebih 

banyak daripada tanah yang sudah terdaftar. Fungsi-fungsi administrasi 

pertanahan (land administration functions) menjadi pusat-inti-penggerak dari 

pengelolaan pertanahan (land management). Badan dunia PBB mendefinisikan: 

“Land Administration is the governmental processes in administrating the land 

rights (tenures), land values, and land uses” (UNECE, 1996). Jelas kiranya, 

bahwa administrasi pertanahan ‘suatu proses pemerintahan’, sehingga hanya boleh 

dilakukan Pemerintah. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam 

administrasi pertanahan, dibutuhkan 4 (empat) fungsi pengadministrasian, yaitu: 

penguasaan dan pemilikan tanah (land rights/land tenures),  penilaian tanah (land 

values), penatagunaan tanah (land uses), dan pengembangan pertanahan (land 

development) (Enemark, dkk, 2005)
15

. 

Dengan asumsi bahwa pendaftaran tanah merupakan salah satu fungsi yaitu 

fungsi administrasi pertanahan yang menjadi pusat-inti-penggerak dari 

pengelolaan pertanahan secara keseluruhannya. Menurut penulis, dalam fungsi-

fungsi administrasi pertanahan harus ada kejelasan arah, tujuan dan prinsip-prinsip 

dasar dalam pengadministrasian pertanahan
16

, disamping adanya jaminan 

kepastian hubungan hukum sekaligus ada kepastian tentang peruntukan, 

penggunaan, dan pemanfaatan (termasuk pembatasan). Administrasi pertanahan 

pada dasarnya adalah merumuskan bagaimana penguasaan dan pemilikan tanah 

oleh subyek hak baik perorangan maupun badan hukum tersebut dicatat 

berdasarkan jenis atau status hubungan hukumnya. Misalnya, status tanah hak 

milik yang berdasarkan ketentuan tata ruang diperuntukkan bagi jalur hijau, maka 

                                                 
15

 Bahan ini diambil dari Proposal Pendidikan Profesi Program Spesialis Satu (Sp-1) Pertanahan 

Konsentrasi Akta Tanah dan Konsentrasi Penilaian Tanah yang dibuat Tim STPN, Tahun 2011. 
16

 Sebagai arah, tujuan dan prinsip dasar pengadminitrasian pertanahan adalah mengakomodasi dan 

merefleksikan Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya 

Agraria, terutama tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam peraturan pendaftaran tanah harus ada 

kejelasan asas, tujuan dan prinsip-prinsip dasar, seperti penegasan tentang: a) peta-peta kadastral yang 

mempunyai kekuatan bukti, utamanya penetapan batas-batas bidang tanah yang dapat lebih 

meningkatkan jaminan kepastian hukum; b) Cara mendaftar dalam daftar-daftar umum yaitu 

pendaftaran hak sekaligus pendaftaran beban-beban, tuntutan, dan pembatasan hak atas tanah; c) 

Penjabaran penggunaan sistem publikasi positif seperti lembaga ajudikasi, pengumuman, kesaksian, 

penguasaan dgn itikad baik, dan sebagainya guna memperbaiki kelemahan sistem publikasi negatif; d) 
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harus dengan tegas dilakukan dalam pencatatannya. Termasuk hal penting yang 

harus diperhatikan adalah kaitan antara hak atas permukaan bumi (tanah) dengan 

ijin pengambilan bahan tambang yang ada di bawah permukaan bumi, dan 

sebagainya. Dalam pengadministrasian tersebut di satu sisi harus memperhatikan 

kebijakan pemanfaatan, peruntukan dan penggunaan tanahnya, di sisi lainnya juga 

harus memperhatikan kebijakan pemilikan dan penguasaan tanah. Masalahnya, 

belum lengkap peraturan/hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai orang 

dengan tanah. Peraturan hukum tersebut menyangkut hukum pembuktian, hukum 

perjanjian, hukum pewarisan, kecakapan bertindak, dan sebagainya.  

 

D. TUJUAN PENDAFTARAN TANAH 

Tujuan pendaftaran tanah adalah segala sesuatu yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan pendaftaran tanah. S. Rowton Simpson
17

 mengemukakan maksud 

pendaftaran tanah dapat di bedakan dalam 2 ( dua) tujuan untuk mencapainya, 

yaitu: a. Tujuan yang bersifat fiskal, diantaranya di perlukan untuk perencanaan 

pembangunan dan perpajakan. b. Tujuan yang bersifat hukum antara lain untuk 

menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Pendaftaran tanah 

dengan tujuan fiskal mempunyai fungsi yang berhubungan dengan kepentingan 

Negara yaitu untuk keperluan pemungutan pajak tanah, sedangkan tujuan 

pendaftarran tanah yang bersifat hukum menginginkan kepastian mengenai siapa 

                                                                                                                                            
Penegasan asas dalam peralihan hak atas tanah; 
17

 S. Simpson Rowton, Land and Registration, Canbridge University of London 
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pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang tanah, ini di pandang dari 

segi hukum. Selanjutnya Simpson mengemukakan agar kedua fungsi pendaftaran 

tanah tersebut di bedakan secara jelas.  

Douglas J Whalan berpendapat bahwa pendaftaran tanah mempunyai 4 

(empat) keuntungan, antara lain: a. Security and certainty or true, artinya dengan 

pendaftaran tersebut terdapat adanya kebenaran dan kepastian dari hak tersebut 

baik dari peralihan haknya dan juga adanya suatu klaim dari orang lain. b. 

Peniadaan dari keterlambatan dan pembiayaan yang berkelebihan artinya dengan 

adanya pendaftaran tanah tersebut maka tidak perlu selalu di ulang dari awal 

setiap adanya peralihan haknya, apakah dia berhak atau tidak dan bagaimana 

rangkaian peralihan hak tersebut. c. Penyederhanaan atas alas hak yang berkaitan, 

artinya dengan adanya pendaftaran tanah tersebut maka peralihan hak itu di 

sederhanakan dan segala proses akan dapat di permudah. d. Ketelitian, artinya 

dengan adanya pendaftaran tanah, maka ketelitian sudah tidak diragukan lagi.
18

  

Dengan demikian, berdasarkan tujuannya kadaster dapat dibedakan dalam 

kadaster pajak dan kadaster hak. Kadaster pajak (belasting kadaster) diadakan 

untuk keperluan pemungutan pajak tanah yang adil dan merata atau hanya untuk 

kegiatan administrasi belaka. Objek dari kadaster pajak adalah bidang tanah 

menurut penggunaannya. Artinya pajak dipungut dari wajib pajak berdasarkan 

luas dan jenis penggunaan tanahnya. Umumnya harga tanah ditetapkan hanya 

berdasarkan harga taksiran saja, sehingga pengukuran (batas-batas bidang tanah -

pajak- yang diukur dan dipetakan berdasar penggunaannya) tidak dilakukan 

secara teliti dan seksama. Untuk kepentingan penarikan pajak, misalnya yang 

diselenggarakan di Romawi sehingga muncul istilah capitastrum tersebut, juga 

yang dilaksanakan di Perancis dan Nederland atas perintah Napoleon Bonaparte 

yang disebut belasting kadaster atau fiscale kadaster, juga ada pendaftaran tanah 

dalam rangka keperluan administrasi intern belaka seperti yang diselenggarakan 

oleh para Lurah/Kepala Desa dalam rangka tugas mereka menyaksikan/ 

menguatkan pengalihan hak-hak atas tanah di wilayahnya yang pembukuannya 

tidak merupakan daftar umum. 

Sedangkan kadaster hak diadakan untuk kepastian hukum dari letak, batas-

batas serta luas bidang tanah yang dipunyai orang dengan sesuatu hak. Batas-
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batas yang diukur dan dipeta -secara teliti- adalah batas-batas hak seseorang atas 

tanah (batas-batas bidang tanah hak). Kadaster yang diselenggarakan dalam 

rangka pendaftaran tanah merupakan kadaster hak. Untuk tujuan kepastian 

hukum, misalnya pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Australia dikenal 

dengan nama Torrens System.  

Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, mengemukakan bahwa 

tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 adalah demi kepastian hukum ‘Rechtscadaster’ dan tanahnya meliputi: 

tanah eks hukum adat, tanah konversi serta tanah yang lahir karena surat putusan 

Pemerintah.
19

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tetap 

dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah yang pada 

hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA seperti yang telah disebut di 

atas bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas Pemerintah yang diselenggarakan 

dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan yang bersifat 

Rechtscadaster artinya untuk kepentingan pendaftaran tanah saja dan hanya 

mempermasalahkan hak-haknya apa dan siapa pemiliknya, bukan untuk 

kepentingan lain seperti perpajakan. Mengenai hal ini AP. Parlindungan 

mengatakan bahwa “pendaftaran tanah ini adalah pendaftaran hukum 

(Rechtscadaster) bukan fiskal kadaster”.
20

  Selanjutnya AP. Parlindungan, 

mengatakan bahwa: penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai 

hal yang belum jelas dari peraturan yang lama, antara lain pengertian pendaftaran 

tanah itu sendiri, asas-asas dan tujuan penyelenggaraannya yang di samping 

untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik 

dan data yuridis mengenai tanah yang bersangkutan.
21

 

Bachtiar effendi, mengatakan bahwa pendaftaran tanah ini merupakan 

‘Rechtscadaster’ yang bertujuan memberikan kepastian hak yakni: a. Untuk 

memungkinkan orang-orang yang mempunyai tanah dengan mudah 

membuktikan bahwa dialah yang berhak atas sebidang tanah, apa hak yang di 

punyainya, letak tanah dan luas tanah. b. Untuk memungkinkan pada siapapun 

                                                                                                                                            
18

 Muhammad Yamin Lubis, Jawaban-Jawaban atas Pertanyaan dalam Komentar atas Undang-

Undang Pokok Agraria, Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum USU, Medan, hlm. 64.  
19

 M. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Op cit, 2008 hal. 167 
20

 AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Madju, Bandung, 1991, 

hal 111 
21

 AP. Parlindungan, Op cit hal 17 
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guna mengetahui hal-hal yang ia ingin ketahui berkenaan dengan sebidang tanah 

misalnya calon pembeli, calon kreditur dan sebagainya.
22

  

Sejalan sengan beberapa pendapat di atas, dapat diringkaskan bahwa tujuan 

utama dari pendaftaran tanah di Indonesia mengacu pada Pasal 19 UUPA, tidak 

lain adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan. Kepastian hukum di bidang pertanahan yang dimaksud akan tercapai 

dengan diadakannya pendaftaran tanah yang bersifat rechtkadaster, yaitu yang 

meliputi: 1) Kepastian hak atas tanah, berkaitan dengan hak atas tanah apayang 

dapat dimiliki diatas tanah tersebut, apakah Hak Milik,Hak Guna Bangunan, Hak 

Guna Usaha, atau Hak atas tanahlainnya; 2) Kepastian subyek haknya, berarti 

tentang kepastian pemilik sah dari hak atas tanah yang didaftarkan; 3) Kepastian 

obyek haknya, hal ini berkaitan dengan dimana letak, luas, dan batas-batasnya; 

dan 4) Kepastian hukumnya, artinya dengan didaftarkan hak atas tanahnya akan 

dapat diketahui wewenang dan kewajiban-kewajiban bagi si empunya hak tanah.  

Adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah inilah yang 

menjadi cita-cita dari pada pembentukan UUPA, sebagaimana dinyatakan di 

dalam Pasal 19 UUPA. Tujuan tersebut dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai 

penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 1961 tetap dipertahankan. Pasal 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan secara lengkap 

bahwa tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah adalah: 1) Untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sesuatu 

bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan 

mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 2) 

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah 

dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; dan 3) Untuk 

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

ini telah memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, yaitu: a. Bahwa terbitnya 

sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum. b. Tersedianya data fisik dan data yuridis bidang-

                                                 
22

 Bachtiar Effendi, Op cit, hal 16 
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bidang tanah di kantor pertanahan. Oleh karena itu, kantor pertanahan haruslah 

memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk suatu bidang 

tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan 

pembangunan Negara dan juga bagi masyarakat sendiri informasi itu penting 

untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan terkait tanah. Informasi 

tersebut dapat bersifat terbuka untuk umum, artinya dapat diberikan informasi 

apa saja yang diperlukan atas sebidang bangunan yang ada. c. Untuk itu, suatu 

hal wajar perlunya tertib administrasi pertanahan.  

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada huruf a merupakan 

tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA. 

Disamping itu penyelenggaraan pendaftaran tanah juga dimaksudkan terciptanya 

pusat infomasi mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 

yang sudah didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan 

dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Kemudian 

menurut Boedi Harsono mengatakan: UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 dengan ketentuan-ketentuan yang tegas dan terinci mempunyai 

tujuan yang jelas yaitu hendak menjamin kepastian hak dan memberikan 

perlindungan hukum kepada masyarakat, baik pihak yang mempunyai tanah 

maupun pihak yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah.  

Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah 

tersebut di atas adalah: a) Kepastian mengenai orang atau badan hukum yang 

menjadi pemegang hak atas tanah atau kepastian mengenai suatu subyek hak; dan 

b) Kepastian mengenai letak, batas dan luas bidang tanah atau kepastian 

mengenai obyek hak. Kepastian hukum hak atas tanah tersebut sangat penting 

dalam lalu lintas dan perekonomian hak-hak atas tanah karena dimasyarakat 

selalu timbul pertanyaan: Siapakah yang menjadi pemilik atau pemegang hak 

yang sebenarnya dan dimanakah letak, batas bidang tanah dan berapa luas bidang 

tanah. Tetapi hukum buatan manusia tidak dapat berjalan sendiri. Berlakunya 

hukum selalu memerlukan perantaraan manusia, juga hukum yang mengatur 

pendaftaran tanah. Dengan demikian, meskipun sudah terdapat ketentuan-

ketentuan hukum yang jelas mengatur mengenai pendaftaran tanah masih 

diperlukan adanya sikap dan partisipasi aktif masyarakat yang berkepentingan 

serta kesungguhan dari aparat dan pejabat pemerintah yang bertugas 

melaksanakannya. 
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Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

a. Jelaskan maksud kepastian hukum yang terkandung dalam sertipikat tanah. 

b. Jelaskan konsekuensinya jika sebidang tanah belum mempunyai sertipikat.  

c. Jelaskan apa perbedaan dari Rechts Cadastre dengan Fiscaal Cadastre? 

d. Jelaskan apakah ada persamaan dan atau perbedaan tujuan pendaftaran tanah 

dalam UUPA dengan PP 24/1997 

e. Apa hubungan antara administrasi pertanahan dengan pendaftaran tanah. 

Jelaskan juga bagaimana upaya menuju pengadministrasian bidang tanah yang 

baik itu? 

 

 

Secara substansial, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) mempunyai kewenangan yuridis 

menyelenggarakan aturan tersebut yang menyangkut subyek, obyek dan hubungan 

hukum antara subyek dan obyek terutama dalam pemberian atau penetapan hak-hak 

atas tanah termasuk menyelesaikan masalah pertanahan dimaksudkan sebagai upaya 

untuk pemberian jaminan kepastian hukum dan legitimasi penguasaan dan 

pemanfaatan tanah dari Negara. Pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak-

hak atas tanah merupakan salah satu tujuan pokok UUPA, sehingga diinstruksikan 

kepada Pemerintah dan atau pemegang hak untuk melakukan pendaftaran tanah yang 

bersifat rechtskadaster.  

Pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus, berkesinambungan dan teratur mulai dari pengukuran, perpetaan, 

pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya serta pemberian surat-surat tanda 

bukti hak berupa sertifikat, secara operasional didasarkan pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah merupakan salah satu fungsi administrasi 

pertanahan yang menjadi pusat-inti-penggerak dari pengelolaan pertanahan secara 

keseluruhannya, berupa tugas administrasi hak guna menentukan status hukum tanah 

serta hak-hak lain yang membebani. Hanya saja perlu disadari bahwa keamanan 

penguasaan tanah, merupakan kenyataan yang tidak tergantung pada ada tidaknya 

dokumen tertulis kepemilikan untuk membuktikannya, meskipun jika mempunyai 

dokumen tersebut menyenangkan dan penting dalam jaminan perlindungan hukum.  

LATIHAN 1 

RANGKUMAN 1 
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A. Beri tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang paling benar: 

1. Secara substansial, kewenangan Pemerintah untuk mengatur lalu lintas hukum di 

bidang pertanahan, didasarkan pada UUPA yaitu pasal: 

a. 1 ayat 2 c. 2 ayat 1 

b. 2 ayat 2 huruf a d. 2 ayat 2 huruf b dan c 

2. Pendaftaran tanah yang diatur dalam pasal 19 UUPA termasuk: 

a. fiskal kadater  c. kadater pajak 

b. recht kadaster d. semua jawaban benar 

3. Guna menyediakan informasi pertanahan sebagaimana Pasal 3 PP 24 Tahun 

1997, maka bidang tanah yang telah diukur dicatat pada:   

a. daftar tanah c. daftar buku tanah 

b. daftar hak atas tanah d. daftar surat tanah 

  4. Kadaster atau Capitastrum berarti:    

a. suatu register/rekaman atau daftar umum mengenai tanah  

b. suatu lembaga yang membuat peta-peta dan daftar-daftar tanah 

c. kegiatan pembukuan pemilikan tanah  

d. semua jawaban (a, b dan c) di atas  benar   

5. Pilih pernyataan yang paling tepat. 

a. Pendaftaran tanah merupakan bagian dari kegiatan administrasi pertanahan 

b. Administrasi pertanahan merupakan bagian dari kegiatan pendaftaran tanah 

c. Kegiatan pendaftaran tanah sama dengan kegiatan administrasi pertanahan 

d. Kegiatan pendaftaran tanah tidak terkait dengan administrasi pertanahan  

 

B. Pilihlah jawaban benar atau salah dengan cara menyilang (X) huruf B atau huruf S.  

1.   (B / S)  Kadaster pajak meliputi kegiatan pengukuran dan pembukuan hak. 

2.   (B / S)  Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 2 PP 24/1997 adalah untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum.  

3.   (B / S) Untuk mencapai tujuan kepastian hukum, maka tanah negara wajib 

dibukukan dalam buku tanah 

4. (B / S)   Sertipikat sebagai alat bukti “kuat”, artinya selama tidak ada bukti lain 

maka keterangan dalam sertipikat harus dianggap benar (tidak perlu 

bukti tambahan). Berbeda dengan alat bukti lain hanya dianggap 

sebagai bukti permulaan, harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain. 

TES FORMATIF 1 
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5. (B / S) Berdasarkan PP 10 Tahun 1961 pelaksanaan pendaftaran tanah 

dilakukan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah, Kementrian Kehakiman 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan 

Saudara terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 
Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 10 
Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali;   70 – 80 %    =  Cukup 

80 – 90 %    =  Baik;  ≤ 70  %   =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Saudara 

dapat meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika 

tingkat penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan 

mengulangi kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai 

secara baik. 
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MODUL 

II 

KEPASTIAN HUKUM  

DALAM PENDAFTARAN TANAH 

 

A. PENDAHULUAN  

Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang mencakup kegiatan 

pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak atas tanah (pasal 19 UUPA), sangat 

terkait dengan aspek teknis, yuridis dan administratif data atas bidang tanah. 

Perolehan, pengelolaan dan penanganan data pertanahan berbeda dengan kegiatan 

kerekayasaan lainnya. Kekhasan penyelenggaraan penyelengaraan pendaftaran tanah 

ini sangat terkait dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum terhadap sebidang tanah yang terkait dengan subyek hak, obyek 

hak serta hak atas tanahnya. Menurut Boedi Harsono (1968: 50) jaminan kepastian 

hukum dalam bidang agraria khususnya dalam bidang pertanahan menghendaki 

adanya kepastian tentang : hak atas tanahnya, subyek haknya, tanahnya, dan 

hukumnya.  

Pertama, kepastian tentang hak atas tanah menyangkut hubungan hukum 

antara subyek hak atas tanah dengan obyek hak atas tanah. Secara umum yang 

dimaksud dengan hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan (undang-undang). Sifat hak adalah mengikat 

tetapi dibatasi oleh hak pihak lain dan aturan. Dengan demikian hak atas tanah 

memberikan “wewenang” kepada pemegang hak untuk berbuat atau melakukan 

sesuatu yang dapat bersifat fisik maupun bersifat yuridis. Kewenangan yang bersifat 

fisik misalnya kewenangan untuk menguasai atau memiliki, mempergunakan atau 

memanfaatkan bidang tanah dimaksud. Sedangkan kewenangan yang bersifat yuridis 

(keperdataan) misalnya kewenangan pemilik tanah untuk mengalihkan, membebani, 

menghibahkan, dan sebagainya atas bidang tanah dimaksud. Sejauh mana kedalaman 

kewenangan subyek hak terhadap bidang (obyek) tanah baik yang bersifat fisik 

maupun yang bersifat keperdataan sangat berkait macam hak atas tanahnya. Secara 

normatif yaitu pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan jenis-jenis hak yaitu: hak milik, 
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hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak 

memungut hasil hutan serta hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-

undang. Sedangkan pasal 53 ayat (1) UUPA menyebutkan hak-hak yang bersifat 

sementara yaitu: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa 

tanah pertanian. Namun dalam praktik administrasi sehari-hari terdapat: 1). hak atas 

tanah yang meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah 

wakaf; 2). hak milik satuan rumah susun; 3). hak pengelolaan; dan 4). hak 

tanggungan.  

Masing-masing jenis hak atas tanah (dan yang berkaitan dengan tanah) 

tersebut berisi kewenangan dan kewajiban yang berbeda-beda. Kepastian tentang hak 

atas tanah diperlukan, karena misalnya status tanah yang dipunyai dengan hak milik, 

yang tidak terbatas jangka waktunya harganya akan lebih tinggi daripada tanah 

dengan hak sewa. Begitu pula misalnya hak guna bangunan yang hanya dapat 

digunakan untuk membangun seperti rumah, gedung dan sebagainya serta tidak dapat 

diusahakan untuk tanaman pangan.  

Kedua, kepastian tentang subyek hak atas tanah adalah menyangkut perihal 

siapa yang mempunyai kewenangan (fisik maupun keperdataan) sebagaimana 

diuraikan di atas. Kepastian tentang hal ini diperlukan karena perbuatan-perbuatan 

mengenai tanah tersebut pada dasarnya hanya akan menimbulkan akibat hukum yang 

dikehendaki, jika dilakukan oleh yang mempunyai hak atau subyek hak atas tanah.  

Subyek hak atas tanah merupakan orang perseorangan atau badan hukum 

yang dapat memperoleh sesuatu hak atas tanah, sehingga namanya dapat 

dicantumkan dalam buku tanah (sertipikat). Subyek hukum adalah orang 

perseorangan (nutuurlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon) yang 

mempunyai hak, mempunyai kehendak, dan dapat melakukan perbuatan hukum 

(Soerdjono, 1991: 126). Dengan demikian, jika dihubungkan dengan subyek hukum 

hak atas tanah merupakan orang atau badan hukum yang dapat mempunyai sesuatu 

hak atas tanah dan dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengambil manfaat 

berdasarkan kewenangannya (sesuai jenis haknya) untuk memiliki, menggunakan 

atau mengalihkan atau menyewakannya. Orang sebagai subyek hak dapat berupa: 

perorangan (individu) baik laki-laki maupun perempuan serta kelompok (pemilikan 
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bersama) termasuk masyarakat hukum adat. Sedangkan badan hukum selaku subyek 

hak atas tanah yaitu: a). badan hukum publik misalnya lembaga Pemerintahan 

Indonesia dan lembaga perwakilan negara asing, b). badan hukum privat misalnya 

perseroan terbatas, yayasan atau koperasi serta c). badan hukum lainnya seperti 

badan keagamaan dan badan sosial. Orang perseorangan maupun badan hukum 

sebagai subyek hak diatur dalam UUPA serta peraturan pelaksanaannya.  

Untuk melakukan tindakan hukum dalam lalu-lintas hukum pertanahan, 

tidak semua orang atau badan hukum dapat melakukannya. Kecakapan bertindak 

dalam hukum terkait dengan kedewasaan (umur), ketidakmampuan karena mental 

atau karena kepailitan subyek hukum. Konsekuensinya, bahwa setiap perbuatan 

hukum hak atas tanah yang diperbuat oleh orang (badan hukum) yang tidak cakap 

dalam hukum dapat dibatalkan demi hukum. Untuk pembuktian orang biasanya 

menggunakan bukti kelahiran (atau KTP) sedangkan untuk membuktikan badan 

hukum dilakukan dengan akta pendirian badan hukum yang bersangkutan.  

Ketiga, kepastian tentang tanah yang dihaki atau mengenai obyek haknya. 

Obyek hak dalam hal ini adalah benda yang tidak bergerak yaitu bidang tanah. Tanah 

dimaksud merupakan daratan di lapisan kulit bumi (permukaan bumi sebagaimana 

diatur pasal 4 UUPA). Obyek hak atas tanah merupakan bidang-bidang tanah yang 

ada diseluruh wilayah Republik Indonesia yang dapat dipunyai dengan sesuatu hak 

atas tanah oleh orang dan atau badan hukum menurut ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku.Kepastian obyek hak atas tanah berkaitan dengan 

kepastian dimana letak tanah, berapa luasnya dan bagaimana batas-batasnya. Kiranya 

mudah dipahami, bahwa orang menginginkan kepastian juga mengenai hal-hal 

tersebut, karena tidak adanya kepastian tanahnya itu akan mudah menimbulkan 

sengketa di bidang pertanahan. Keempat kepastian hukumnya, yaitu mengenai 

aturan-aturannya untuk mengetahui wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban 

yang mempunyai atau menguasai tanah yang bersangkutan. Termasuk dalam 

pengertian ini adalah kontinuitas kebijaksanaan di dalam melaksanakan aturan-aturan 

itu sendiri.  

Kepastian hak, subyek dan obyeknya dapat dicapai dengan 

menyelenggarakan pendaftaran tanah secara efektif, khususnya suatu rechts 
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kadaster. Sedangkan kepastian tentang hukumnya dapat diperoleh dengan sebanyak 

mungkin meletakkan kaidah-kaidah hukum agraria (pertanahan) dalam peraturan-

peraturan yang tertulis dan menyelenggarakan unifikasi hukum yang berlaku untuk 

seluruh daerah. Dengan tersedianya perangkat hukum tertulis, siapapun yang 

berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan apa yang 

tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukan, 

bagaimana cara memperolehnya, hak-hak dan kewajiban serta larangan-larangan apa 

yang ada dalam memiliki atau menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa 

yang dihadapi jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal 

lain berhubungan dengan pemilikan atau penguasaan dan penggunaan tanahnya.  

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah di 

Indonesia, maka kepada Pemerintah telah diinstruksikan untuk menyelenggarakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam 

ketentuan pasal 19 UUPA serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 

Berdasarkan peraturan dimaksud, ditentukan cara atau sistem pendaftaran tanah di 

Indonesia sedapat mungkin harus disesuaikan dengan hukum adat yang masih 

berlaku, sederhana serta dapat dipahami oleh masyarakat. Diadakanya pendaftaran 

tanah di Indonesia adalah dalam upaya menjamin kepastian hukum dan memberikan 

perlindungan hukum. Pertanyaan yang patut dikedepankan dalam hal ini adalah 

apakah arti pendaftaran tanah itu ?  

Secara sederhana (arti sempit) kata pendaftaran tanah dapat dimaknai 

sebagai kegiatan yang hanya mendaftar atau mencatat bidang-bidang tanah (dalam 

daftar-daftar tertentu). Sedangkan menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya, 

pendaftaran tanah dalam garis besarnya harus meliputi dua hal atau fungsi yaitu : 

pertama, pengukuran dan pemetaan tanah-tanah serta penyelenggaraan tata 

usahanya dan; kedua pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat 

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.  

Secara runtut kegiatan pendaftaran tanah dimaksud meliputi kegiatan 

pengukuran dan pemetaan guna mendapatkan data yang akurat menyangkut letak, 

bentuk, batas-batas, situasi di atasnya dan luas tanah dan penelitian surat-surat bukti 

kepemilikan dan riwayat tanah untuk menetapkan siapa pemilik dan apa status 
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haknya. Setelah diperoleh data melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan serta 

penyelidikan riwayat tanah dimaksud baru dilanjutkan dengan penyelenggaraan/ 

penyelesaian administrasinya, termasuk penerbitan sertipikat hak atas tanah. Dengan 

demikian kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengumpulan data, pengolahan atau 

processing, penyimpanan dan kemudian penyajiannya. Agar data yang sudah 

dijamin kebenarannya tersebut selalu up to date maka dalam penyelenggaraan 

pendaftaran tanah selain harus memperhatikan secara seksama dasar permulaannya 

(pendaftaran tanah pertama kali) juga tidak kalah penting menyangkut 

pemeliharaannya (byhouding).  

Di muka telah disinggung bahwa para pendiri bangsa kita melalui UUPA 

telah meletakkan dasar-dasar bagi jaminan atas penguasaan dan pemilikan tanah oleh 

perorangan maupun badan-badan hukun. Pasal 19 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa 

untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Setelah hampir satu tahun diundangkannya UUPA, lahirlah 

peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah. Seiring dengan pasang surutnya pelaksanaan UUPA selama 

kurun waktu 42 tahun, demikian pula pelaksanaan PP 10 Tahun 1961 mengalami 

berbagai kendala, di antaranya adalah kendala regulasi. Pemerintah kemudian 

mengambil inisiatif untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi penyelenggaraan 

dan pelayanan pendaftaran tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang pada 

dasarnya dalam upaya memberikan kemudahan prosedur maupun persyaratan 

administrasi dan biaya pengurusan sertipikat kepada warga masyarakat.  

Dalam peraturan yang baru tersebut dinyatakan bahwa pendaftaran tanah 

adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara / Pemerintah secara 

terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu 

mengenai tanah-tanah tertentu yang ada diwilayah-wilayah tertentu, pengolahan, 

penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan 

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan 

pemeliharaan data pertanahannya.  
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B.  PENGERTIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH 

Masalah pertanahan bukanlah hal yang sederhana, karena selain menyangkut 

hubungan manusia dengan tanah, tetapi juga (dan justru terutama) menyangkut 

hubungan manusia dengan manusia. Hubungan hukum dalam bidang pertanahan 

dapat berupa hubungan yang bersifat vertikal dan atau horizontal. Hubungan hukum 

secara vertikal yaitu hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum 

(yaitu bidang tanah). Hubungan manusia dengan benda hanya mempunyai makna 

jika hal itu merupakan hubungan aktivitas. Dalam hal tanah, hubungan dimaksud 

berupa aktivitas manusia atas bidang tanah yaitu penggarapan dan penguasaan atau 

pemilikan tanah. Sedangkan hubungan secara horizontal yaitu hubungan hukum 

diantara para subyek hukum, merupakan perbuatan hukum para pihak dalam bidang 

pertanahan, antara lain memindahkan hak atas tanah, menggadaikan atau meminjam 

uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan dan lain-lainnya. Hubungan sosial ini 

bisa terbentuk diantara individu dalam satu kelompok masyarakat, antara kelompok 

masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya, termasuk pula antara rakyat 

dan pemerintah dalam suatu negara.  

Secara konseptual, hubungan-hubungan di bidang agrarian/pertanahan terdiri 

atas dua aspek utama yaitu aspek “penguasaan dan pemilikan”,  berkenaan dengan 

bagaimana relasi hukum manusia dengan tanah dan aspek “penggunaan dan 

pemanfaatan” membicarakan bagaimana tanah  digunakan dan dimanfaatkan
1
.
 

Hubungan atau relasi ini ditentukan oleh sistem penguasaan, pemanfaatan, 

pengelolaan tanah dan sumber alam lainnya, baik yang diakui maupun yang 

tidak/belum diakui oleh hukum Negara yang berlaku, yang sering disebut dengan 

tenurial sistem. Dalam tenurial sistem, dilihat sebagai sekumpulan atau serangkaian 

hak-hak (tenure system is a bundle of rights) yang mana di dalamnya juga 

terkandung makna kewajiban (obligation). Hal ini didasarkan pada kenyataan 

lapangan seringkali ditemukan, bahwa hak-hak atas tanah bersifat multidimensi dan 

berlapis-lapis. Tidak jarang terjadi, orang atau kelompok orang yang berbeda-beda 

mempunyai hak pada sebidang tanah yang sama. Misalnya pada sebagian dari 

                                                 
1
 Lihat Tap MPR No. IX Tahun 2001 Pasal 2, yang menyebutkan bahwa: “Pembaruan agraria mencakup 

suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria”. 
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sistem “kepemilikan” tanah adat, meskipun dikenal hak individu untuk “memiliki” 

sebidang tanah, namun individu tersebut tidak mempunyai hak untuk mengalihkan 

tanah tersebut ke orang lain secara bebas tanpa ikut campurnya keluarga dan/atau 

komunitas dimana tanah itu berada. Pohon-pohon tertentu yang berumur panjang 

misalnya, punya aturan sistem kepemilikan dan pemanfaatan tertentu yang kadang-

kadang tidak terkait dengan kepemilikan tanah dimana pohon itu terdapat.  

Ini adalah salah satu contoh sederhana dimana hak untuk menguasai, 

memanfaatkan, mengelola, mengalihkan kepemilikan tidak selalu berada pada orang 

yang sama. Dengan demikian pengertian “bundle of rights” dalam resource tenure 

sistem, memunculkan serangkaian hak tertentu dan pembatasan-pembatasan tertentu 

atas hak hak tersebut. Berdasarkan sudut pandang ini, pada setiap tenure sistem 

masing-masing hak termaksud setidaknya mengandung tiga komponen hak, yakni: 

a) Subyek hak, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan. 

Subyek hak bervariasi bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, 

kelembagaan sosial ekonomi, bahkan lembaga politik setingkat Negara; b) Obyek 

hak, yang berupa persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di 

atas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah atau 

perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau makhluk hidup dalam suatu 

kawasan perairan, maupun suatu kawasan atau wilayah udara tertentu. Obyek hak 

termaksud harus bisa dibedakan dengan alat tertentu, dengan obyek lainnya. Untuk 

obyek hak berupa suatu persil tanah atau kawasan perairan, batas-batasnya dapat 

diberi suatu symbol. Obyek hak bisa bersifat total bisa juga parsial. Misalnya, 

seseorang yang mempunyai hak atas pohon sagu tertentu, tidak dengan sendirinya 

mempunyai hak atas tanah dimana pohon sagu itu berdiri; dan c) Jenis haknya, 

setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakannya 

dengan hak lainnya. Dalam hal ini jenis-jenis hak merentang dari hak milik, hak 

sewa, hingga hak pakai, dan lain sebagainya, tergantung bagaimana masyarakat 

yang bersangkutan menentukannya. Setiap jenis hak ini memiliki hubungan khusus 

dengan kewajiban tertentu yang dilekatkan oleh pihak lain (mulai dari individu lain 

hingga Negara) dan keberlakuannya dalam suatu kurun waktu tertentu. 
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Terkait dengan hak dan pembatasan-pembatasan tertentu atas hak tersebut, 

penting pula memperhatikan aspek de jure dan de facto. Istilah de jure digunakan 

untuk menunjukkan kepemilikan formal yang berdasarkan hukum atau peraturan 

yang dianggap sah oleh Negara atau pemerintah. Penguasaan kawasan hutan di 

Indonesia oleh Negara adalah contoh dari kepemilikan de jure ini. Sementara itu 

istilah de facto mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan 

yang dipercayai, digunakan, dikenal dan diberlakukan oleh masyarakat setempat.  

Selanjutnya, dalam hal pemangkuan/kepemilikan tanah perlu dicermati 

masalah sekuritas/jaminan keamanannya. Satu sisi pemangkuan dinyatakan aman 

apabila pemerintah atau orang lain tidak dapat mencampuri pemilik/penguasa tanah 

dalam hal penguasaan dan pemanfaatan. Sebagai contoh, meskipun waktu sewa 

lahan sangat singkat, misal 1 bulan, namun apabila dalam jangka waktu tersebut 

penyewa merasa yakin dapat mempertahankan lahan sewanya, maka pemangkuan 

ini berarti aman. Hal ini berimplikasi pada keyakinan dalam sistem legal dan akan 

menghilangkan kekhawatiran akan kehilangan hak. Sementara itu ahli ekonomi 

memandang ada faktor kedua yang mempengaruhi keamanan pemangkuan selain 

yang telah disebutkan di atas, yaitu jangka waktu yang panjang. Satu bulan waktu 

pemangkuan (seperti contoh di atas) secara ekonomis tidak aman karena terlalu 

singkat. Dalam rangka kepemilikan dan penguasaan tanah diperlukan jaminan 

kepastian haknya.  

Berbicara masalah keamanan/sekuritas, terdapat dua kelompok sistem 

tenurial yaitu diatur oleh hukum Negara dan diatur secara tradisional, dalam 

kenyataannya kedua-duanya kurang aman. Di satu sisi sistem yang diatur oleh 

hukum Negara masih sangat lemah dalam operasionalnya. Sementara sistem yang 

diatur secara tradisional tidak terdokumentasi dan sering-kali kurang mendapat 

dukungan secara hukum, sehingga keamanan sebagai pemegang hak kurang 

memadai. 

Mengapa jaminan keamanan itu penting? Tanpa jaminan keamanan akan 

hak-haknya, para pihak yang memanfaatkan tanah akan mendapatkan insentif yang 

relatif kecil, bahkan dapat kehilangan status legalnya dalam berinvestasi, mengelola 

dan melindungi tanah. Salah satu faktor penting sebagai kekuatan persuasif adalah 
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adanya keyakinan bahwa kepemilikan lahan pribadi akan meningkatkan insentif 

individu untuk mengelola secara lestari. Pendapat ini menegaskan, (hanya) 

masyarakat yang memiliki jaminan keamanan atas tanah yang dipangkunya akan 

termotivasi untuk berinvestasi jangka panjang dan bertanggungjawab atas kepastian 

kelangsungan produksi. Merujuk pada paradigma atas hak kepemilikan dalam 

kehidupan pertanian, kehilangan jaminan keamanan penguasaan lahan (tenure 

security) menyebabkan petani tidak yakin bahwa mereka dapat mengambil manfaat 

dari lahan dan modal mereka sendiri. Pada kondisi yang seperti ini petani lebih 

mengutamakan untuk keperluan konsumsi saat ini daripada investasi jangka 

panjang, serta memaksimalkan pemanfaatan lahan dan sumber-sumber kayu 

daripada menerapkan strategi produksi yang lestari. 

Dilihat dari dinamika pemilikan-pemanfaatan tanah pada umumnya, awalnya 

pendaftaran tanah bukan sebagai hal yang penting dilakukan, sebab yang 

diprioritaskan adalah fungsi haknya yakni bagaimana supaya dari tanah dapat 

memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga (manfaat bersama). Hanya saja, 

karena dalam perkembangan kehidupannya tidak mempunyai nasib yang sama, 

sehingga tanah mulai dikeluarkan (dipecah dan dialihkan) dari kepemilikan 

bersama. Semakin lama proses ini semakin menjadi kegiatan rutin dan bahkan tidak 

terelakkan, sehingga akhirnya milik bersama yang awalnya bersifat untuk 

kepentingan bersama, semakin terindividualisasi menjadi milik privat. Dengan 

semakin terindividualisasinya hak-hak yang pada awalnya hak bersama, diyakini 

bahwa lembaga pendaftaran tanah menjadi alat yang paling utama dan mendasar 

untuk menegakkan individualisasi kepemilikan hak atas tanah tersebut. Ringkasnya, 

dengan pendaftaran tanah akan dapat mengamankan hak-hak atas tanah 

perseorangan atau milik sekelompok masyarakat dan badan hukum, sehingga 

pemiliknya dapat terlindungi secara yuridis dan teknis untuk digunakan, dialihkan 

dan atau diikatkan sebagai jaminan hutang. Pendaftaran tanah diperlukan terkait 

dengan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum dan kepastian hukum. 

Pendaftaran tanah berfungsi untuk dapat memberi jaminan hak atas tanah seseorang, 

karena pendaftaran bukan sekedar administrasi tanah, tetapi pendaftaran adalah 

memberikan hak atas tanah. Dalam hal ini Pemerintah yang berkewajiban 
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memberikan ke dua hal tersebut, yang meliputi segala segi kehidupan masyarakat. 

karena negara kita merupakan negara hukum. 

Pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi 

rakyat seluruhnya merupakan salah satu tujuan pokok UUPA yang sudah tidak bisa 

ditawar lagi, sehingga undang-undang menginstruksikan kepada Pemerintah untuk 

mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat 

rechtskadaster artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian 

haknya.  

Pasal 19 UUPA telah dengan tegas mengamanatkan kepada Pemerintah agar 

di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk 

mencapai kepastian hukum. Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau 

diberikannya hak-hak atas tanah kepada semua subyek hak juga diberikan 

wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. 

Dengan demikian akan terciptalah jaminan kepastian hukum bagi subyek hak 

tersebut dalam kepemilikan dan penggunaan tanah dimaksud. 

Jaminan kepastian hukum dalam bidang agraria khususnya dalam bidang 

pertanahan menghendaki adanya kepastian tentang : hak atas tanahnya, subyek 

haknya, tanahnya, dan hukumnya (Boedi Harsono; 1968). Kepastian tentang jenis 

hak atas tanah atau status tanahnya diperlukan, karena misalnya status tanah yang 

dipunyai dengan hak milik, yang tidak terbatas jangka waktunya harganya akan 

lebih tinggi daripada tanah dengan hak sewa; Kepastian siapa yang mempunyai 

tanah itu mengenai subyek haknya. Kepastian tentang hal ini diperlukan karena 

perbuatan-perbuatan mengenai tanah tersebut pada dasarnya hanya akan 

menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, jika dilakukan oleh yang mempunyai 

hak atau subyek hak atas tanah. Kepastian tentang tanah yang dihaki atau mengenai 

obyek haknya, yaitu berkaitan dengan kepastian dimana letak tanah, berapa luasnya 

dan bagaimana batas-batasnya. Kiranya mudah dipahami, bahwa orang 

menginginkan kepastian juga mengenai hal-hal tersebut, karena tidak adanya 

kepastian tanahnya itu akan mudah menimbulkan sengketa dibidang pertanahan. 

Terakhir kepastian hukumnya, yaitu mengenai aturan-aturannya untuk mengetahui 

wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai atau menguasai 
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tanah yang bersangkutan. Termasuk dalam pengertian ini adalah kontinuitas 

kebijaksanaan di dalam melaksanakan aturan-aturan itu sendiri. 

Kepastian tentang hak, subyek dan obyeknya itu dapat dicapai dengan 

menyelenggarakan pendaftaran tanah secara efektif, khususnya suatu rechts 

kadaster. Sedangkan kepastian tentang hukumnya dapat diperoleh dengan sebanyak 

mungkin meletakkan kaidah-kaidah hukum agraria (pertanahan) dalam peraturan-

peraturan yang tertulis dan menyelenggarakan unifikasi hukum yang berlaku untuk 

seluruh daerah.   

Dengan tersedianya perangkat hukum tertulis, siapapun yang berkepentingan 

akan dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya 

untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukan, bagaimana cara 

memperolehnya, hak-hak dan kewajiban serta larangan-larangan apa yang ada 

dalam memiliki atau menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang 

dihadapi jika diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal lain 

yang berhubungan dengan pemilikan atau penguasaan dan penggunaan tanahnya.   

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah di 

Indonesia, maka kepada Pemerintah telah diinstruksikan untuk menyelenggarakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam 

ketentuan pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960) serta peraturan 

pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

Berdasarkan peraturan dimaksud, ditentukan cara atau sistem pendaftaran 

tanah di Indonesia sedapat mungkin harus disesuaikan dengan hukum adat yang 

masih berlaku, sederhana serta dapat dipahami oleh masyarakat.  

Pendaftaran tanah dengan sistem buku tanah (grondboek stelsel) 

kelihatannya memenuhi persyaratan tersebut.  Hal ini ternyata dari catatan sejarah di 

Indonesia bahwa cara buku tanah telah dipakai di Lingga oleh Sultan Sulaeman, di 

Sumatera Utara dengan pengaturan grantnya yang terkenal di Yogyakarta serta kota-

kota di ex-Karesidenan Surakarta (seperti Solo, Klaten, Sukoharjo dan lainnya).     

Hal lain yang patut diperhatikan adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah 

harus dilakukan secara terus menerus bila tidak ingin mensia-siakan biaya, tenaga 
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dan sebagainya yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran 

tanah dimaksud. Agar dapat terjamin pelaksanaannya maka ditentukan adanya 

kewajiban mendaftar hak atas tanah sesuai amanat pasal 19 UUPA, baik itu 

pemberiannya, peralihannya dan penghapusannya serta pembebanannya (pasal 23 

ayat (1), pasal 32 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) UUPA). Sedangkan guna menjamin 

terselenggaranya pemeliharaan penyelenggaraan pendaftaran tanah maka dalam hal 

terjadi pemindahan hak ataupun peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan 

suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian jual-beli di 

bawah tangan tidak diijinkan, dan sebenarnya surat kuasa mutlak yang pada 

hakekatnya merupakan jual-beli yang terselubung tidak diperkenankan. Namun 

sangat disayangkan karena sanksi terhadap tidak didaftarkannya suatu pemindahan 

atau pembebanan hak tidak atau belum di atur, kecuali dalam hal pewarisan.  

Sedangkan penjelasan umum IV UUPA menguaraikan secara garis besar 

saja, meskipun dari jiwa yang tersirat dalam penjelasan tersebut mengandung 

maksud perihal wajib daftar. Sesuai dengan tujuannya, yaitu akan memberikan 

jaminan kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang 

hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran tanah, 

yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu tidak akan ada 

artinya. 

 

C. PENENTU JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN 

TANAH 

Bahasan di atas sudah dijelaskan bahwa UUPA dengan tegas mengamanatkan 

agar pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan guna terciptanya jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah yang menyangkut hak atas 

tanahnya, subyek haknya, tanahnya, dan hukumnya itu sendiri. Dalam upaya 

jaminan kepastian hukum tersebut, maka harus memenuhi syarat formal dan atau 

syarat teknis yang pengaturannya melalui peraturan perundang-undang maupun 

dalam pelaksanaannya secara konsisten, oleh para pelaksana di lapangan. Menurut 

Mochtar Wahid, kepastian hukum hak atas tanah ditentukan oleh substansi 

hukumnya, struktur hukumnya, serta kultur hukumnya. Ada atau tidak adanya 
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kepastian hukum hak atas tanah ditinjau dari aspek substansi hukumnya dimaksud 

tentunya terkait pada masalah apakah arah kebijakan (asas dan tujuan pendaftaran 

tanah) dan pelaksanaan pengadministrasian pertanahan sudah dituangkan secara 

jelas dan lengkap dalam peraturan perundangan-undangan yang ada.      

 

1. Asas-asas dalam Pendaftaran 

Secara umum asas merupakan sejenis meta-kaedah berkenaan dengan 

kaedah-kaedah perilaku, yang berfungsi untuk memberikan arah pada perilaku 

yang diinginkan dan berperan sebagai pedoman dalam berbuat atau bertingkah 

laku. Untuk itu, prinsip-prinsip dari asas wajib dinyatakan dalam peraturan-

perundangan, dikonkritkan dalam aturan pelaksanaan, serta dipertegas dalam 

pasal-pasal peraturan. Hanya saja yang sering kita temukan dalam kenyataannya, 

sesuatu ketentuan yang sudah tercantum/diatur dalam peraturan perundang-

undangan tidak taat asas dalam realitas pelaksanaan aturan dimaksud atau 

ketentuan tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan-perundangan.  

Adapun beberapa asas yang terkait dengan kepastian hukum yang 

semestinya dicantumkan dalam peraturan perundangan di bidang pendaftaran 

tanah dimaksud antara lain: 

a. Asas Hukum dalam Peralihan Hak Atas Tanah 

Asas hukum dalam peralihan hak atas tanah yang dianut oleh suatu 

Negara dapat berupa asas hukum “Memo Plus Yuris” atau asas hukum “Itikad 

Baik”. Dalam asas Memo Plus Yuris (berasal dari hukum Romawi, yang 

lengkapnya berbunyi: memo plus juris ad alium transfer potest qua ipse 

habed), secara sederhana berarti bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak 

yang melebihi hak yang ada padanya. Asas hukum ini bertujuan untuk 

melindungi pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan orang lain yang 

mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya. Dalam hal terjadi peralihan hak 

oleh orang yang tidak berhak maka peralihan hak tersebut batal dengan 

sendirinya. Dengan demikian, pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat 

menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari 

tangan siapapun hak itu berada. Tujuan utama penggunaan asas ini adalah 
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untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan orang 

lain yang mengalihkan hak tanpa sepengetahuan pemilik tanah sebenarnya. 

Oleh karena itu, asas ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang 

memakai sistem publikasi negatif.  

Sedangkan asas hukum Itikad Baik bertujuan untuk melindungi orang 

dengan itikad baik, memperoleh hak dari orang yang disangkanya sebagai 

pemegang hak yang sah. Orang yang memperoleh hak dengan etikad baik 

tetap menjadi pemegang hak yang sah, meskipun orang yang mengalihkan hak 

itu kemudian ternyata adalah orang yang tidak berhak. Pemegang hak yang 

sebenarnya hanya dapat menuntut kembali haknya, jika dapat membuktikan 

bahwa orang yang telah memperoleh haknya itu tidak beritikad baik. Hanya 

saja, dalam realitasnya, akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian 

sebagai indikator itikad baik seseorang tersebut. Konsekuensi daripada 

penerapan asas ini adalah seseorang akan selalu kehilangan hak, jika hak 

tersebut dialihkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya. 

Untuk menghilangkan akibat buruk tersebu dipakai sistem publikasi positif. 

 

b. Asas Publisitas (Openbarheid)  

Asas Publisitas (Principle of publicity) maksudnya daftar umum yang 

diselenggarakan dalam pendaftaran tanah bersifat terbuka untuk umum yang 

ingin memeriksa untuk mengetahui hak dan perbuatan hukum menyangkut 

bidang tanah. Prinsip terbuka ini menyatakan bahwa data/informasi terbuka 

untuk umum, artinya setiap orang dapat mengetahui semua hak dan perbuatan 

hukum mengenai tanah. penerapan asas ini dapat menggunakan sarana berupa 

daftar-daftar umum dan lembaga pengumuman.  

Asas publisitas ini merupakan  bagian dari upaya memberikan 

perlindungan hukum. Prinsip ini diikuti secara penuh di Belanda, Belgia, 

Prancis; sebaliknya Inggris tertutup (hanya boleh jika seijin pemilik terdaftar). 

Indonesia membatasi hanya daftar nama yang tidak terbuka untuk umum 

dengan asumsi dapat melanggar “privacy”, kecuali oleh petugas yang 
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berwenang untuk maksud penyelidikan (pengusutan) suatu kasus di 

pengadilan.  

 

c. Asas Spesialitas 

Di atas sudah dijelaskan bahwa catatan tanah itu dapat digunakan untuk 

keperluan pribadi pemiliknya dan atau untuk kepentingan publik. Agar data/ 

informasi tersebut dapat memenuhi tujuannya, seharusnyalah catatan yang 

dibuat tersebut dapat mendefinisikan bidang tanah dan gambaran pemiliknya 

serta pembatasan hak dari pemilikinya terhadap suatu kepentingan. Artinya, 

data dan atau informasi dalam pendaftaran tanah haruslah memenuhi 

memenuhi asas spesialitas.  

Asas spesialitas (Principle of speciality) maksudnya bahwa sebagai 

konsekuensi pendaftaran harus ada kejelasan identifikasi data menyangkut 

obyek hak, subyek hak, serta hubungan hukum (secara spesifik). Identifikasi 

obyek hak meliputi letak, luas, dan batas bidang tanah. Identitas subyek hak 

meliputi nama, alamat, umur, dan sebagainya. Sedangkan identidas kewengan 

berupa isi hak dan batasan penggunaan hak (kewajiban/larangan).  

Dalam praktik pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, identifikasi 

obyek didekati dengan cara pelaksanaan pengukuran yang bersifat kadastral, 

dibuat peta skala besar, pengukuran dan perhitungan secara teliti (sesuai nilai 

tanah). Untuk memperoleh jaminan kepastian batas-batasnya, maka sebelum 

pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah dilakukan penetapan batas 

bidang tanah melalui Contradiktur delimitasi  untuk tanah hak, sedangka jika 

merupakan tanah negara, maka batasnya ditetapkan oleh Negara. Disamping 

itu data hasil pengukuran juga dapat digunakan untuk rekonstruksi batas jika 

suatu saat batas-batas bidang tanahnya hilang misalnya karena longsor. Serta 

dalam pendaftaran tanah di Indonesia, menggunakan Nomor Identitas Bidang 

(NIB) tanah serta penyajian kartografis yang menjelaskan tidak ada 2 bidang 

yang letaknya sama (pertampalan) walaupun hanya sebagian. Prinsip ini 

terkait dengan batas dan luas hasil pengukuran, sehingga dalam perbuatan 

hukum tidak dikenal penjualan sebagian (secara formal). 
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Identitas subyek dilakukan dengan identitas disertai keterangan lain 

sehingga cukup jelas, tidak boleh disingkat, termasuk gelar kesarjanaan dan 

nomor penduduk. Terakhir, identifikasi isi hak (kewenangan, batasan)  dalam 

kenyataannya belum merupakan suatu hal yang dianggap penting dalam 

pengadministrasian tanah saat ini. 

Disamping itu, terdapat beberapa asas yang terkait dengan kepastian 

hukum dalam pendaftaran tanah pada umumnya yaitu:  

 Mirror principle (prinsip cermin) artinya bahwa catatan yang ada pada 

register benar-benar dapat mencerminkan keadaan benar secara hukum 

dalam kenyataannya di lapangan;  

 Curtain principle (prinsip tabir) artinya tidak ada penelitian sejarah, 

sebelum ada keperluan untuk mendaftar; 

 Insurance/guarantee principle (prinsip jaminan/asuransi), menentukan 

bahwa negara menjamin kebenaran yang didaftar berdasarkan itikad baik, 

penggugat yang menang (hanya) menerima ganti rugi (yang bersumber dari 

asurasi); ketentuan ini ditemukan dalam sistem Torrens di Australia; 

 Booking principle (prinsip pembukuan) artinya jika terjadi peralihan hak 

atas tanah, harus sah (legal) setelah didaftar dalam daftar umum; jadi hak 

tersebut belum sah jika belum pencatatan dalam daftar umum. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa 

pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapus dan 

sahnya peralihan, pembebanan hak tersebut. Hanya saja, ketentuan ini tidak 

sejalan dengan  ketentuan hukum adat atas tanah bahwa hak sudah langsung 

beralih sejak para pihak sudah sepakat melakukan jual beli atas tanah dan 

harganya.  

Sedangkan Pasal 29 PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa hak atas 

tanah, didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah dan dicatat pada 

surat ukur (ayat1 ), yang merupakan bukti bahwa subyek, obyek, dan 

haknya secara hukum telah di daftar (ayat 2). Ringkasnya, pembukuan 

dalam pendaftaran tanah baru dianggap sah dengan mencatat pada buku 

tanah. 
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 Consent principle (persetujuan) maksunya bahwa pihak yang terdaftar 

harus menyetujui terjadinya perubahan data pendaftaran dalam daftar 

umum (tidak ada perubahan dalam daftar umum tanpa persetujuannya), 

dengan  pengecualian yang bersangkutan meninggal dunia atau lampaunya 

waktu (persetujuan yang belum tentu sukarela). 

 

2. Jaminan atas Peta dan Daftar Umum 

a. Kekuatan Bukti Peta Melalui Kegiatan Survei Kadastral 

Kegiatan survai kadastral dilakukan agar proses pendaftaran tanah 

tersebut memenuhi syarat teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

teknis sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Tentu harus dipenuhi 

data dan informasi teknis agar begitu hak itu dikeluarkan sebagaihak atas 

tanah jelas dapat memberikan informasi tentang teknisnya. Telah memenuhi 

asas spesialitas dengan benar. Dengan pemenuhan ini memberikan semua 

keterangan tanah yang dapat dilihat di dalam rekaman buku tanahnya. Agar 

memenuhi persyaratan teknis tersebut maka harus dilakukan dengan Survei 

kadastral. Survei kadastral ini merupakan langkah yang tidak bisa tidak harus 

ada dilakukan dalam pendaftaran tanah. Tanpa pengukuran yang akurat dan 

matang, akan tidak jelas mana batas-batas tanah, berapa luasnya, dan dimana 

titik dasar kordinatnya. Begitu juga pemetaan atas tanah itu harus dilakukan 

sehingga diketahui sudut-sudut koordinat yang ditetapkan.  

Dengan pengukuran dan pemetaan tata batas tanah juga nantinya akan 

dapat menghilangkan sengketa dikemudian hari atas tanah tersebut. Bahkan 

untuk mendukung batas ini dengan benar orang yang bersebelahan dengan 

tanah itupun wajib ikut memberikan kesaksiannya. Dengan membubuhkan 

tanda tangan masing-masing sehingga memenuhi asas contradictoire 

delimitatie, yang dikenal dalam pendaftaran tanah. Karena sekali dilakukan 

pengukuran kadasteralnya sebenarnya itulah yang menjadi ukuran tanah itu 

selamanya tanpa dipersengketakan lagi. Sampai tanah itu atau orangnya yang 

berhak, melakukan perubahan atasnya. Bila tidak ada perubahan atas tanah 

dan orangnya maka pengukuran kadasteral tidak menjadi kewajiban lagi untuk 
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dilakukan ukur ulang. Tetapi untuk beberapa tanah oleh Kantor Pertanahan 

tetap saja melakukan pengukuran dimaksud. Sekalipun Survei cadastral-nya 

hanya dilakukan dengan peralatan yang masih sederhana, namun tidaklah 

terwujud ukuran yang tegas tanpa pelaksanaan Survei cadastral dimaksud 

dilaksanakan di atas tanah yang akan didaftarkan. Oleh karena itu begitu 

pentingnya Survei cadastral dalam pendaftaran tanah, bahkan oleh pemerintah 

diciptakan suatu lembaga khusus atasnya. Di berikan kepada lembaga swasta 

untuk proses percepatan dan akurasi yang baik. Hal ini sebagai mana diatur 

dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor 

Berlisensi (sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi), yang mengatur syarat dan 

mekanisme pengangkatan surveyor dan asisten surveyor pertanahan yang 

bertugas untuk membantu BPN.  

Disebutkan bahwa surveyor cadastral adalah ”seseorang yang 

mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadasteral dan 

mempunyai kemampuan mengorganisasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan 

kadasteral yang diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan 

pemetaan kadasteral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai 

usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum 

yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan”.  

Lingkup pekerjaannya adalah melakukan usaha jasa pelayanan kepada 

masyarakat dengan: a) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka 

pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik; dan b) Melaksanakan 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemisahan, pemecahan, 

dan penggabungan bidang tanah. Bahkan meliputi pelaksanaan pekerjaan 

bidang tertentu dalam pengukuran dan pemetaan seperti: a) Pengukuran dan 

pemetaan bidang-bidang tanah dalam rangka pendaftaran untuk pertama kali 

secara sistematik; b) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang 

luasnya lebih dari pada 1000 Ha dalam rangka pendaftaran tanah untuk 

pertama kali secara sporadik; c) Perapatan titik-titik dasar teknik; d) 
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Pembuatan peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran; dan e) Pembuatan 

peta dasar pendaftaran secara fotogrametris; 

Peta mempunyai kekuatan bukti (Peta Kadastral) disebut kadaster 

dengan kekuatan bukti jika batas-batas bidang tanah yang ditetapkan dalam 

peta dapat menjamin kepastian hukum. Batas-batas pemilikan bidang tanah 

pada dasarnya dapat berupa batas umum, batas tetap atau batas terjamin. Batas 

umum adalah batas bidang tanah yang letaknya sudah diketahui oleh 

masyarakat umum, seperti: (batas alam, jalan, saluran air). Batas tetap 

merupakan tanda batas permanen, namun tidak/belum memenuhi asas 

kontradiktur. Sedangkan Batas terjamin merupakan tanda batas permanen dan 

sudahmemenuhi asas contadictoire delimitatie (ditetapkan dilapangan oleh 

Pejabat Pemerintah/Hakim berdasar penunjukan pemilik dan disetujui pemilik 

bersebelahan, serta dapat digunakan rekonstruksi batas-batas bidang tanah.  

 

b. Jaminan pada Daftar Umum 

Pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam rangka memberikan 

jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. Untuk itu diperlukan 

adanya suatu sistem publikasi pendaftaran tanah yang menentukan apa yang 

didaftar dalam daftar-daftar umum pelaksanaan pendaftaran tanah, bentuk 

penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti haknya. 

1) Sistem Publikasi Positif 

Sistem publikasi positif merupakan sistem publikasi yang mengakui 

kebenaran data yang disajikan dalam buku dan surat tanda bukti hak, 

meskipun ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum 

didalamnya tidak benar. Sistem ini memberikan kepercayaan yang mutlak 

kepada buku tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan adalah menjamin 

dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah adalah 

tidak dapat dibantah, kendatipun ternyata ia bukan pemilik yang berhak atas 

tanah tersebut. 

Setiap nama seseorang yang telah tercatat sebagai pemegang hak 

dalam buku tanah adalah sebagai pemegang hak atas tanah yang 
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bersangkutan. Oleh karena itu pihak ketiga tidak perlu ragu-ragu apalagi 

akan melakukan perbuatan hukum dengan pihak yang namanya terdaftar 

dalam buku tanah sebagai pemegang hak. Dalam sistem publikasi positif, 

Negara menjamin kebenaran data yang disajikan. Sistem publikasi positif 

selalu menggunakan sistem pendaftaran hak, sehingga selalu ada buku 

tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis serta selalu 

terdapat sertipikat sebagai surat tanda bukti hak.  

Sertipikat tanah yang diberikan itu adalah berlaku sebagai tanda 

bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti 

hak atas tanah. Jika dalam sistem publikasi positif disebutkan bahwa surat 

tanda bukti hak mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, maka 

dalam sistem publikasi negatif disebutkan bahwa surat tanda bukti hak itu 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Artinya keterangan-keterangan 

yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus 

diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada 

pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. Pendaftaran tanah yang 

dilakukan tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku 

tanah tidak dapat untuk dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah pemilik 

sebenarnya.
2
 

 

2) Sistem Publikasi Negatif 

Dalam sistem publikasi negatif, Negara tidak menjamin mengenai 

kebenaran data yang disajikan. Oleh karena itu dalam sistem ini, untuk 

peralihan hak atas tanah berlaku asas yang dikenal sebagai memo plus juris, 

atau secara lengkap disebut Memo plus juris in alium transferre potest 

quam ipse habet, yakni melindungi pemegang hak atas tanah yang 

sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa 

diketahui oleh pemegang sebenarnya. Dalam sistem ini, berpindahnya hak 

kepada pembeli tidak ditentukan oleh pendaftaran yang dilakukan, 

melainkan ditentukan oleh sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. Maka 

                                                 
2
 Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia, ( Bandung : Alumni, 1983), hlm.32 
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tanpa dilakukan pendaftaran, sesuatu pemindahan hak sudah dianggap sah, 

apabila syarat-syarat yang bersifat materiil telah terpenuhi. 

 

3) Sistem Publikasi di Indonesia 

Didalam pendaftaran tanah di Indonesia, sistem publikasi positif dan 

sistem publikasi negatif tidak digunakan secara murni. Berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang ada, sistem publikasi yang berlaku 

adalah negatif yang mengandung unsur positif, hal ini dapat diketahui dari 

ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yang menyatakan bahwa 

pendaftaran meliputi “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat”. Pernyataan yang demikian tidak akan 

terdapat dalam peraturan pendaftaran dengan sistem Publikasi Negatif yang 

murni.
3
  

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada pemegang hak 

atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dalam Pasal 32 ayat (1) 

diberikan penjelasan resmi mengenai arti dan persyaratan pengertian 

“berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” itu. Dijelaskan, bahwa 

sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat 

didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini 

berarti, demikian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal tersebut, bahwa selama 

tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang 

tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam 

melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di 

pengadilan.  

Pemberian perlindungan hukum kepada para pemegang sertipikat 

hak tersebut, dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2), bahwa: “Dalam hal atas 

suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang 

                                                 
3
 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet. I, (Jakarta : Universitas Trisakti, 

2002), hlm. 89 
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atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan 

secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas 

tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 

waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor 

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada 

Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”. 

Dengan pernyataan tersebut maka makna dari pernyataan bahwa 

sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan 

pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan 

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan 

dirasakan praktisnya, sungguhpun sistem publikasi yang digunakan adalah 

sistem negatif. 

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut disertai penjelasan sebagai 

berikut: “Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh 

UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang berkenaan data 

yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem 

publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin 

kebenaran data yang disajikan.” Sistem yang digunakan bukan sistem 

negatif murni, dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, yaitu pendaftaran 

dilaksanakan untuk memberikan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat. Demikian pula dalam ayat kedua Pasal 

23, 32, dan 38 UUPA ditentukan bahwa pendaftaran yang dimaksudkan itu 

merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai lenyapnya hak milik, serta 

sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Dalam sistem negatif murni 

tidak akan pernyataan demikian. Pernyataan tersebut mengandung arti 

bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha 

agar sejauh mungkin dapat disajikan data yang benar dalam buku dan peta 

pendaftaran.  

UUPA tidak memilih sistem positif karena sistem ini 

penyelenggaraannya memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya. UUPA 
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juga tidak menggunakan sistem negatif murni, karena dengan ini kurang 

memberikan jaminan kepastian hukum.  

Oleh karena itu Negara Indonesia saat ini berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menggunakan sistem negatif yang 

bertendensi positif artinya kelemahan sistem negatif dikurangi dengan cara-

cara sedemikian rupa sehingga kepastian hukum dapat tercapai. 

 

c. Arti Pendaftaran Hak  

Sistem perekaman hak dalam pendaftaran tanah pada umumnya 

mengenal 3 (tiga) sistem yakni: a) private conveyancing; b) the registration of 

deeds; dan c)  the registration of title. Dalam private conveyancing, dokumen 

yang merupakan persetujuan itu (perbuatan hukum dilakukan atasnya) 

misalnya dalam jual beli hak atas tanah, akan ada ikatan diserahkan penjual 

kepada pembeli untuk dilanjutkan penyerahannya kepada Notaris (bagi tanah 

yang belum bersertipikat) dan PPAT bagi tanah yang telah bersertipikat. 

Private conveyancing ini sering berisiko tinggi karena sering orang yang tidak 

pemiliknya membuat perlakuan ini. Sekalipun ada larangan, bahwa dalam 

pengalihan hak karena jual beli tidak dapat dikuasakan, harus ada orang yang 

berhak, tetapi orang yang berhak sendiri itu belum tentu ada jaminan hukum 

bahwa dia sebagai satu-satunya pemilik. Sehingga dengan demikian, maka 

disebutkan beresiko tinggi. 

Makanya untuk mengurangi risiko ini di Negara kita, bila Notaris 

akan melanjutkannya pada pembuatan akta ganti rugi dan balik nama sering 

dia meminta terlebih dahulu surat tidak silang sengketa, atau melakukan 

pengecekan ke BPN (cek bersih). Akhirnya Notaris itu terlindungi akan 

kecerobohan kelak bila ada hal-hal yang menyebabkan pembuatan akta 

dijadikan objek perkara di pengadilan. Bahkan di beberapa negara bagian 

Amerika Serikat sering melibatkan perusahaan asuransi untuk mengurangi 

resiko bagi pembeli yang beritikad baik. Walaupun seharusnya di Negara ini 

sudah dapat melakukan keterlibatan perusahaan asuransi. Dalam pembuatan 

private conveyancing hingga pada perekam akta itu nantinya (title insurance). 
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Maksudnya dengan sertipikat yang telah dikeluarkan Negara nantinya, Negara 

dapat menjamin ganti kerugian yang terus menerus bila di atas tanah itu terjadi 

perubahan dan pencabutan haknya tanpa kemauan dari pemiliknya itu sendiri. 

Ragistration of deeds, di Negara ini memang mengakui tugas monopoli dari 

pembuat akta tanah hanya dengan atau oleh PPAT.  

Untuk membuat akta PPAT tidak akan dapat dilakukan bila 

seseorang tidak menunjukkan sertipikat asli tanah tersebut. Bahkan PPAT 

wajib menolak untuk membuatkan aktanya tanpa ada sertipikat hak atas tanah 

tersebut. Bila dilanggar oleh PPAT tanpa melihat atau melampirkan sertipikat 

asli tanah maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi administratif 

sebagai PPAT (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).  

Sekalipun sudah beralih hak dalam penguasaan pembeli 

(misalnya dalam jual beli) yang dibuktikan dengan adanya akta jual belinya. 

Namun peralihan hak harus mengikuti formalitas yang dilakukan, yakni harus 

dilanjutkan pada pendaftaran balik nama haknya. Dengan demikian akta PPAT 

tersebut berguna untuk mengokohkan suatu perbuatan hukum atas tanah 

tersebut. Material penguasaan telah beralih tapi karena formalitas (syarat 

peralihan balik nama) belum dilakukan maka secara formal juga si pembeli 

tanah, sebelum melakukan pendaftaran balik ke kantor pertanahan masih 

belum diakui sebagai pemilik sah dalam buku tanah.  

Konsekuensinya, pihak ke tiga hanya menghormati eksistensi hak 

yang dilakukan karena perbuatan jual beli sudah dipenuhi unsur dan syaratnya. 

Tapi si pembeli haruslah melakukan pendaftarannya agar secara hukum pihak 

ketiga wajib menghormati hak pembeli tersebut. Jika tidak dilakukan 

pendaftaran balik namanya dan terjadi persoalan hukum sebelum didaftar, 

maka para pihak sajalah yang bertanggung jawab. Pihak ketiga tidak perlu 

menghormatinya untuk ikut bertanggung jawab atasnya .Tentu sebagai 

kewajiban yang timbul dari atau karena asas publisitas. Pendaftaran inilah 

yang di sebut registration of title. Perbuatan ini hanya dilakukan oleh 

pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan setempat. Dengan pendaftaran 
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balik nama inilah baru ada hak atas tanah baik secara formal dan materil pada 

orang yang mendaftarkan balik nama tersebut.  

Dengan pendaftaran, baik pendaftaran yang pertama sekali 

maupun pendaftaran peralihannya untuk terus menjaga terpeliharanya 

informasi atas kepemilikan. Dan telah terjadinya peralihan dari pemilik semula 

kepada pemilik baru tetap terjaga data atau rekaman peristiwanya. Pada buku 

tanah pun, nama pemilik terdahulu dicoret dengan tinta yang masih dapat 

dibaca. Sehingga diketahui benar asal-usul tanah ini sebelumnya. Sampai 

setelah menjadi milik pembeli terakhir atau penjual hak yang terdaftar 

belakangan pada buku tanah.  

Dengan demikian pendaftaran tanah yang berkesinambungan 

(continuous recording) ini disebut pendaftaran hak, artinya di atas tanah itu 

telah ada hak (baik Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 

lain-lain) namun karena terjadi peralihan lalu dibuat pendaftaran peralihan 

tersebut atau sering disebut balik nama atau pendaftaran balik nama dari hak 

atas tanah. 

Umumnya negara negara yang menganut asas publikasi negatif 

akan melakukan pekerjaan pendaftaran tanah ini meliputi pendaftaran akta dan 

pendaftaran titel. Bagi yang menganut asas positif selalu disebut pendaftaran 

titel sebab tidak sekedar administrasi tetapi lebih memberikan hak kepada 

seseorang. Makanya jika disebut dengan pendaftaran tanah itu. 

  

 

 

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

1. Jelaskan pengertian kepastian hukum yang diharapkan dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah. 

2. Dilatar-belakangi kesadaran akan semakin pentingnya peran tanah dalam 

pembangunan, diperlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang 

LATIHAN 2 
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pertanahan. Jelaskan, apa saja syarat agar kepastian hukum dalam pendaftaran 

tanah dapat tercapai? 

3. Sebutkan (dan jelaskan) kategori tanda-tanda batas pemilikan tanah.  

4. Apakah yang dimaksud dengan  “Contradictoire Delimatie”?  

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “Registration of Title”? 

 

 

 

Jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan menghendaki adanya 

ketersediaan perangkat hukum tertulis, karena siapapun yang berkepentingan akan 

dengan mudah dapat mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk 

menguasai dan menggunakan tanah, bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, 

kewajiban dan larangan-larangan berhubungan dengan pemilikan, penguasaan dan 

penggunaan tanahnya. Jaminan kepastian hukum dalam bidang agraria khususnya 

dalam bidang pertanahan menghendaki adanya kepastian tentang hak atas tanahnya, 

subyek haknya, tanahnya, dan hukumnya. Dengan pendaftaran tanah akan dapat 

mengamankan hak-hak atas tanah, sehingga pemiliknya dapat terlindungi secara yuridis 

dan teknis untuk digunakan, dialihkan dan atau diikatkan sebagai jaminan hutang.  

Pendaftaran tanah diperlukan terkait dengan adanya kebutuhan akan 

perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pendaftaran tanah berfungsi untuk dapat 

memberi jaminan hak atas tanah seseorang, karena pendaftaran bukan sekedar 

administrasi tanah, tetapi pendaftaran adalah memberikan hak atas tanah. Agar 

kepastian hukum hak atas tanah dapat dipahami, maka asas-asas dan prinsip substansi 

hukumnya wajib dicantumkan dalam peraturan perundangan. Beberapa asas dan prinsip 

di bidang pendaftaran tanah dimaksud antara lain asas hukum dalam peralihan hak atas 

tanah, asas publisitas, asas spesialitas, mirror principle, curtain principle (Insurance/ 

guarantee principle serta booking principle, maupun sejauh mana jaminan atas peta dan 

daftar umum, arti pendaftaran, sistem publikasi pendaftaran maupun sistem perekaman 

dalam daftar-daftar umum dan sebagainya.  

 

 

RANGKUMAN 2 
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A. Beri tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang paling benar: 

1. Dalam Pasal 19 UUPA, dengan tegas mengamanatkan kepada Pemerintah agar 

dilaksanakan pendaftaran tanah, khususnya terkait dengan: 

a. jaminan kepastian hukum diatur ayat 1    c. pembiayaannya diatur ayat 4 

b. kegiatannya diatur ayat  2                         d. semua jawaban benar 

2. Secara yuridis-teknis, tercapainya jaminan kepastian hukum pemilikan tanah, jika 

telah dilakukan pencatatan bidang tanah (hak) pada: 

a. daftar tanah c. surat tanah 

b. buku tanah d. daftar hak 

3. Pemilik sebenarnya tetap dilindungi; Walau seseorang terdaftar sebagai pemilik, 

tetapi pemilik sebenarnya tetap dapat menggugat, serta pembeli (dalam peralihan 

hak) beritikad baik tetap dilindungi. Ini merupakan keuntungan sistem:  

a. publikasi Positif c. publikasi Quasi Positif 

b. publikasi Negatif d. publikasi Torrens 

4. Pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali hak (dari tangan 

siapapun hak itu berada) yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya, adalah 

merupakan:  

a. asas etikad baik c. asas memo plus juris 

b. mirror principle d. asas rechtverwerking 

5. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan: 

a. Asas hukum nemo plus yuris  c. Sistem publikasi Quasi Positif 

b. Sistem Registration of Title   d. semua jawaban (a, b dan c) benar 

 

B. Pilihlah jawaban dengan cara  memberi tanda lingkaran (O) pada huruf B jika 

pernyataannya benar atau huruf S jika pernyataan salah  

1.   (B / S) Dalam peralihan hak, mendaftar akibat hukum dari transaksi itu sendiri, 

disebut dengan Registration of Deed 

2.   (B / S) Sistem publikasi pendaftaran tanah membahas bagaimana cara dan prosedur 

melaksanakan pengumuman bidang tanah setelah diukur; 

TES FORMATIF 2 
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3.   (B / S)  Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, sudah sepenuhnya 

menerapkan asas publisitas; 

4.   (B / S) Jaminan terhadap kepastian hukumnya dalam pendaftaran tanah dapat 

diperoleh dengan cara sebanyak mungkin meletakkan kaidah-kaidah 

hukum agraria (pertanahan) dalam peraturan-peraturan yang tertulis.   

5.   (B / S)  Untuk memperoleh jaminan kepastian batas-batasnya, setelah 

pengukuran bidang-bidang tanah wajib dilakukan penetapan batas 

bidang tanah melalui Contradiktur delimitasi; 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif 8 yang 

terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 
Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 10 
Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali;   70 – 80 %    =  Cukup 

80 – 90 %    =  Baik;  ≤ 70  %   =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Saudara 

dapat meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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 MODUL 

III 

PENDAFTARAN TANAH  

SEBELUM UUPA
1 

  

 Saat Raja Firaun (Mesir Kuno) memerintahkan pegawai kerajaannya untuk 

mengembalikan patok-patok batas tanah pertanian rakyat yang hilang akibat meluapnya 

air sungai Nil
2
, disinyalir merupakan dasar pertama pelaksanaan pendaftaran tanah secara 

sederhana, selanjutnya berkembang ke seluruh dunia. Perkembangan di Negara lain ini 

dapat diketahui dari adanya istilah pendaftaran tanah dalam beberapa bahasa yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan tertentu dari negara yang bersangkutan. 

Demikian halnya dengan sejarah perkembangan pendaftaran tanah di Indonesia, 

dapat diketahui dari pelaksanaannya yang sangat terkait dengan dinamika istilah, tujuan, 

lembaga pelaksananya serta metode atau cara penyelenggaraan pendaftaran tanah. Untuk 

alasan kesederhanaan berdasar urutan waktu, sejarah perkembangan pendaftaran tanah di 

Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi dua babakan periode yaitu periode sebelum 

UUPA (yang akan dibahas di berikut ini) dan periode UUPA hingga sekarang (akan 

dibahas pada Modul 4). Periode sebelum UUPA, dapat dikelompokkan menjadi: Era Pra-

Penjajahan, Era Penjajahan, dan Era Kemerdekaan. 

 

A. Pendaftaran Tanah Era Pra-Penjajahan 

Seperti kita ketahui bahwa sebelum penjajahan di Indonesia, hukum yang 

berlaku/mengatur tata kehidupan masyarakat utamanya dalam penguasaan tanah 

dikenal dengan Hukum Adat yang sifatnya lisan, merupakan kebiasaan atau adat-

istiadat sehingga, sulit ditemukan dokumen yang dapat menjelaskan secara terinci 

penyelenggaraan pendaftaran tanah. Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh 

Siregar mengatakan bahwa hak milik bumi putera (Inlands bezitrecht) terbagi kepada 

dua macam yaitu: 1)   Communaal bezitrecht (hak milik komunal) bila hak itu ada 

pada masyarakat hukum, dan 2)   Ervelijk individueel bezitrecht (hak milik 

                                                             
1
 Sumber: Iing R. Sodikin Arifin; Sejarah dan Perkembangan Kadaster, dalam Rangka Penyusunan Draft 

Naskah Akademik Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Makalah, Tahun 2014. 
2 M. Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Madju. 2010 hal, 17 
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perorangan) bila hak milik itu ada pada anggota masyarakat hukum secara 

perorangan.
3
 

Penguasaan terhadap tanah milik komunal atau persekutuan hukum 

(beschikkingsrecht), maksudnya bahwa setiap anggota persekutuan dapat 

mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka 

mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi 

hak milik secara individual.
4
 Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat memberikan 

hak terdahulu kepada orang yang dulu menaruh tanda pelarangannya atau mula-mula 

membuka tanah; bilamana ia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penebangan dan 

pembakaran menurut musimnya, maka orang lain bisa mendesaknya supaya memilih: 

mengerjakan terus atau menyerahkan tanahnya kepadanya. Jadi tuntutan pemilikan 

hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang 

menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu.
5
  

Menurut Wignjodipoero
6
, hak persekutuan  atas tanah ini disebut juga hak 

pertuanan atau hak ulayat,  sementara Van Vollenhoven menyebutnya dengan istilah 

bescikkingsrecht. Selanjutnya disebutkan bahwa “hak ulayat ini dalam bentuk 

dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan 

pelaksanaannya dilakukan oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan 

atas nama persekutuan.”  

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa hak-hak individual dan 

persekutuan terhadap tanah dan tetap diakui keberadannya yang mana hak itu 

diwariskan secara turun temurun terhadap anggota keturunan masyarakat persekutuan 

yang mengikatkan dirinya terhadap persekutuan adat tersebut. 

Hak-hak atas tanah (hak milik adat dan Hak Ulayat), keberadaannya melalui 

proses penggarapan oleh masyarakat secara terus menerus, kemudian dilegalkan 

secara lisan oleh penguasa kampung/kepala desa, sehingga lahir hubungan 

                                                             
3 Tampil Anshari Siregar, Undang Undang Pokok Agraria dalam Bagan, Kelompok Studi Hukum dan 

Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2011. Hal. 21. 
4 Syafruddin Kalo, Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap 

Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, 

Orde Baru dan Reformasi, Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum USU, hal. 9 
5 Ibid., halaman 9-10. 
6
 Wignjodipoero, Op.Cit., halaman 198. 

 



 

Pendaftaran Tanah_Modul-III_D1_2014  55 

kepemilikan yang diakui masyarakat sekawasan dan resmi menjadi milik seseorang 

dan atau masyarakat dalam lingkungan adat tersebut. Inilah yang kemudian diakui 

sebagai hak-hak atas tanah yang lahir karena ketentuan hukum adat, sebagaimana 

ketentuan Pasal 22 UUPA. 

Hanya saja, sekalipun ada tatanan hukum adat yang mengatur mengenai 

pemberian hak atas tanah menurut adat setempat, namun belum ada korelasi dari 

pemberian hak menurut hukum adat dengan pendaftaran hak tersebut. Memang dalam 

menentukan luas dan batas tanah, ada tata cara pengukuran secara sederhana yang 

dilakukan menurut Hukum Adat yaitu dengan ukuran depa, hesta atau kaki dengan 

batas-batas tanah hanya dengan tanaman hidup atau tanda-tanda alam seperti sungai, 

gunung/bukit, jalan dan lain-lain, namun batas-batas tersebut tidak ada “titik ikatan” 

sehingga setiap saat tidak dapat ditelusuri kembali jika terjadi kesulitan atau 

hilangnya bukti-bukti hak tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu ukuran dan 

lokasi bidang tanah tertentu yang dimiliki oleh anggota masyarakat selalu berdasar 

pada seingat kepala desa setempat dan dibantu oleh sepengetahuan orang-orang tua 

atau pihak-pihak yang berbatasan, sehingga dengan metode yang sangat alami dan 

sederhana tersebut tidak memiliki kepastian teknis, baik ukuran, letak dan batas-

batasnya. 

Jadi legalitas yang memberikan sedikit kepastian atas batas-batas tanah menurut 

Hukum Adat ini hanya mungkin dari pengakuan para tetua adat dan pemilik yang 

berbatasan, juga dari keterlibatan Kepala Desa dalam setiap peralihan hak yang 

dikenal dengan syarat “terang dan tunai” dalam teori transaksi yang ada dalam 

Hukum Adat, sehingga setiap peralihan hak harus jelas dan terang batas-batas tanah 

desa dan batas pemilikan tanah warga desa yang bersangkutan. Tentu kepastian yang 

ada dalam hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi berkenaan dengan 

perkembangan zaman. 

 

B. Pendaftaran Tanah Era Penjajahan 

Pada masa penjajahan, hukum yang berlaku di Indonesia bersifat dualistis, 

yakni berlakunya Hukum Barat (bagi golongan: Eropa, Timur Asing, dan golongan 

Bumi putera yang menundukkan diri), disamping itu berlaku juga Hukum Adat dari 
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golongan Bumi putera. Hal ini disebabkan karena setelah masuknya penjajah ke 

Indonesia, maka diberlakukan juga sistem hukum yang berlaku di negara asalnya ke 

wilayah-wilayah yang menjadi daerah taklukkan, sedangkan di samping tetap berlaku 

Hukum Adat bagi daerah-daerah yang belum ditaklukkan.  

Peraturan tentang pertanahan pada zaman Hindia Belanda yang tercantum 

dalam Indische Staatsregeling (Peraturan Negara Hindia Belanda), yakni pada pasal 

51, pasal 131, pasal 163, yang mengatur kewenangan Gubernur Jenderal dan Dewan 

Hindia Belanda tentang kehakiman (justitie) dan kependudukan (ingezetenen), 

mengatur tentang subyek (orang / badan hukum) yang bisa mempunyai hak atas tanah 

dan obyek(tanah), antara lain:  

1. Pribumi tidak tunduk pada Burgerlijk Wetboek (BW) / Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHP) Eropah / Belanda. 

2. Pribumi dapat menundukkan dirinya ke BW, harus ada Surat Keterangan 

(verklaring) dari Penguasa setempat atau Surat Keputusan Hakim setempat. 

3. Pribumi harus menunjukkan bahwa pribumi tersebut mempunyai hak milik 

adat (erfelijk individueel bezit) dan benar-benar memilikinya diketahui lurah 

setempat (punya petuk/girik/kekitir) dan membayar landrente (pajak tanah) 

dan memohonkan agar pemilikan adat ini dijadikan eigendom (yang 

bersangkutan harus menundukkan diri ke BW sebagaimana angka 2 di atas). 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertama, Pribumi yang mengaku 

mempunyai hak eigendom, harus membuktikan dirinya tunduk pada BW (ada 

keterangan penguasa setempat) atau surat keputusan hakim setempat bahwa orang 

tersebut menundukkan diri pada europeesch privaat recht. Kedua, hak eigendom 

tersebut terdaftar di kantor kadaster, sehingga ada nomor akte eigendom, nomor 

verponding, kohir verponding, surat ukur (meet brief), nama pemegang akte 

eigendom dan sebagainya.
7
 

Dualisme hukum tersebut terdapat pula dalam lapangan Hukum Agraria yang 

pada pokoknya membagi hak-hak atas tanah dalam dua golongan, yaitu: 1) Hak-hak 

Barat, yaitu hak yang takluk pada hukum yang berlaku bagi golongan Eropa yang 

                                                             
7 Bambang Triono. Land Rente & Kadaster Belanda. Hal. 2-4 
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disebut hukum Barat. Tanah-tanah dengan hak Barat disebut tanah-tanah Eropa, 

seperti: Hak Eigendom, Hak Erfpacht dan Hak Opstal. Serta 2) Hak-hak adat, yaitu 

hak yang takluk pada hukum yang barlaku bagi golongan Bumi putera yang disebut 

tanah-tanah Indonesia (Inlands bezitrecht). 

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda 

saat itu hanya mengenai tanah-tanah Eropa saja, sungguhpun ada juga pendaftaran 

tanah yang bersifat sederhana untuk tanah-tanah yang dimiliki oleh orang Indonesia 

yang mengacu kepada pendaftaran tanah-tanah Eropa, seperti daerah Kesultanan Siak 

dan Kesultanan Yogyakarta. Adapun penyelenggaraan pendaftaran tanah yang ada di 

beberapa daerah tersebut, adalah sebagai berikut: 

 

1. Pendaftaran atas Tanah-tanah Indonesia 

Pemerintah kolonial Belanda saat itu tidak menyelenggarakan pendaftaran 

tanah mengenai tanah-tanah Indonesia dengan alasan memerlukan biaya besar. 

Namun, di beberapa daerah dijumpai penyelenggaraan pendaftaran tanah-tanah 

Indonesia berdasarkan hukum adat setempat atau peraturan yang dibuat oleh 

penguasa setempat, seperti : 

a. Tanah-tanah subak di Bali oleh pengurus subak berdasarkan hukum adat. 

b. Kepulauan Lingga berdasarkan peraturan-peraturan Sultan Soleman (dihapus 

Tahun 1913). 

c. Tanah-tanah dengan hak grant di Sumatera Timur, berdasarkan peraturan 

Gemeente (Kotapraja) Medan. 

d. Tanah di Yogyakarta berdasarkan peraturan Sultan Yogyakarta, diumumkan 

dalam Rijksblad Kesultanan Tahun 1926 Nomor 13. 

e. Tanah di Surakarta berdasarkan peraturan Sunan Solo, diumumkan dalam 

Rijksblad kesusunan Tahun 1938 Nomor 14. 

Tanah hak milik adat ini sejak zaman Belanda sudah dikenakan pajak 

yang disebut pajak hasil bumi yang dipungut oleh Kantor Pajak Hasil Bumi 

(landrette). Kepada pembayar pajak diberikan surat bukti pembayaran pajak yang 

namanya berbeda-beda untuk tiap daerah. Kikitir untuk Jawa Barat, Petuk/Petok/ 

Pipil untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur serta girik untuk Batavia yang sekarang 
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adalah Jakarta. Untuk tanah adat, pemerintah tidak pernah mengeluarkan surat 

tanda bukti hak. Girik bukanlah surat tanda bukti hak atas tanah. Derajatnya sama 

dengan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hak Milik Adat diakui 

keberadaannya oleh UUPA. Untuk menjadikannya Hak Milik harus didaftarkan di 

Kantor BPN  

 

2. Pendaftaran Tanah Sistem Belanda 

Awalnya, Belanda mengenal pendaftaran tanah pajak (fiscal cadastre), 

karena pernah dijajah Perancis. Di negaranya, Napoleon Bonaparte 

memperkenalkan suatu pendaftaran para pemilik tanah guna membayar pajak 

tanah yang diperlukan untuk pembiayaan angkatan perang. Saat menjajah 

Belanda, Napoleon mengangkat keponakannya yaitu Lodewijk Napoleon sebagai 

Raja Belanda, yang mengintrodusir “Requille Methodique” dan disinilah pertama 

kali dipergunakan daftar nama pemilik tanah, daftar lokasi tanah, daftar 

pembayaran pajak (yang kemudian dinamakan: verponding). 

Belanda kemudian merdeka dan dengan dalih berdagang mencari rempah-

rempah ke Indonesia dengan perusahaan dagangnya VOC, yang kemudian 

dinyatakan bangkrut dan diganti dengan pemerintah Belanda yang kemudian 

menjajah Indonesia, dan dengan prinsip concordant menerapkan semua kegiatan 

di Hindia Belanda dengan peraturan-peraturan Belanda.
8
 

Salah satunya dalam hal ketentuan peralihan hak, yaitu berdasarkan 

Overschrijvings ordonanite (Staatsblad 1834 Nomor 27), ditentukan bahwa setiap 

perjanjian peralihan hak dibuat di hadapan Notaris, dan terjadi penyerahan nyata 

(feitelijke levering), yang disebut Perjanjian obligatoire (Obligatoire 

overeenkomst) selanjutnya, didaftarkan dihadapan griffier (panitera pengadilan 

negeri) yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Pegawai Balik Nama 

(Overschrijvings ambtenarr) dan dibantu seorang Pegawai Pembantu (Ambtenaar 

van Bijstand).  

Demikian juga karena tanah dianggap sesuatu yang komersial, sehingga 

kepentingan ekonomi makin menonjol, di negeri Belanda dibuat suatu Kadaster 

                                                             
8 Bambang Triono. Land Rente & Kadaster Belanda. Hal. 2 
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Hukum (Rechts Kadaster) dengan ruang lingkup kerja kantor Kadaster 

sebagaimana Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 30 November 

1916 No. 48 (S.1916-705), sebagai berikut : 

a. Pembuatan dan pemeliharaan suatu kadaster hak dari ibukota-ibukota dan 

“afeeling” di Hindia Belanda, termasuk “kleine Nederzettingen”, menurut 

kepentingan yang dianggap perlu oleh kepala jawatan kadaster. 

b. Pengukuran bidang tanah (persil), pemberian surat-surat ukur (meetbrieven) 

dengan peta-petanya, diperlukan guna menetapkan hak atas tanah, pemecahan, 

penggabungan dan peralihan-peralihan haknya, serta pelepasan hak. 

c. Pemberian surat-surat pemberitahuan (landmeterkenissen) untuk peralihan hak. 

d. Pemberian informasi, memperbolehkan melihat salinan dan kesimpulan peta-

peta, daftar-daftar dan semua arsip kantor kadaster. 

e. Melaksanakan semua instruksi yang berkaitan dengan tugas kantor kadaster 

dan diperintahkan oleh Pemerintah atau Direktur Kehakiman. 

f. Penyerahan uang pemasukan yang didapat dari pekerjaan kadaster dan 

diserahkan ke kas negara (land kas) setiap bulan. 

Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan, kapan suatu kadaster hak 

didirikan disuatu tempat dan menentukan waktu kapan fungsi-fungsi 

Gouvernements-landmeter beralih ke kantor kadaster. Kantor Kadaster awalnya 

berada di bawah Departemen Keuangan, namun setelah Kepala Kantor Kadaster 

diangkat menjadi Pegawai Balik Nama (Overschrijvings Ambtenaar), berada di 

bawah Departemen Kehakiman. Kantor Kadaster melayani publik yang tunduk 

pada KUHP (orang Eropa, Cina dan Timur Asing lainnya), dengan mengadakan 

pendaftaran hak atas tanah yaitu: Recht van Eigendom
9
, Recht van Erfpacht

10
, 

Recht van Opstal
11

, Recht van Gebruik, serta  hak yang accesoir pada hak tanah 

                                                             
9 Hak eigendom adalah hak untuk mendapatkan kenikmatan yang bebas dari suatu benda yang menguasai 

sepenuhnya asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan umum yang 

dibentuk oleh kekuasaan yang berwenang untuk membentuknya dan bila tidak mengganggu hak orang lain, 

kecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum dengan penggantian kerugian.  
10 Hak erfpacht adalah hak kebendaan untuk mendapat kenikmatan sepenuhnya dari benda tetap orang lain 

dengan syarat membayar pacht setiap tahun sebagai pengakuan terhadap hak milik (eigendom) orang lain 

itu, baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi. 
11 Hak Opstal adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, usaha atau tanaman diatas tanah 

orang lain. 
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seperti Hipotheek, dan lain-lain, dengan mencatat status tanah, nama pemilik 

tanah, luas tanah, diagram letak tanah (surat ukur) serta nilai tanah berupa 

verponding kohier.  

Pada tahun-tahun pertama penjajahan Belanda, pendaftaran tanah-tanah 

Eropa diselenggarakan oleh dua instansi pemerintah, yaitu: a) Instansi yang 

menyelenggarakan kadaster; dan b) Instansi yang menyelenggarakan pendaftaran 

hak. Berhubungan dengan hal tersebut, pembahasan pendaftaran tanah di 

Indonesia akan dibagi dalam dua bagian, yaitu perkembangan penyelenggaraan 

kadaster dan perkembangan pendaftaran hak. 

 

a. Penyelenggaraan Kadaster 

Kadaster itu tidak hanya diadakan untuk menjamin kepastian obyek hak-

hak atas tanah, juga untuk keperluan pemungutan pajak. Oleh karena itu dari 

segi tujuannya kadaster lazimnya dibedakan dalam kadaster hak dan kadaster 

pajak. Pertama, Kadaster Hak (Eigendom Kadaster), yakni kadaster yang 

diadakan untuk kepastian hukum dari letak, batas-batas serta luas bidang 

tanah yang dipunyai orang dengan sesuatu hak. Batas-batas yang diukur dan 

dipetakan adalah batas-batas hak seseorang atas tanah. Oleh karena tujuan dari 

kadaster adalah menjamin kepastian hukum dari letak, batas-batas serta luas 

bidang tanah hak, maka pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah 

dimaksud harus diselenggarakan secara teliti sekali, karena bidang-bidang 

tanah tersebut harus setiap waktu dapat ditetapkan/ direkonstruksi di lapangan. 

Kadaster yang diselenggarakan dalam rangka pendaftaran tanah merupakan 

kadaster hak. Penyelenggaraan kadaster yang modern akan memakan biaya 

besar, sehingga hasil kadaster harus dapat dipergunakan untuk bermacam-

macam tujuan. 

Kedua, Kadaster Pajak (Belasting Kadaster/Fiscale Kadaster), yakni 

kadaster yang diadakan untuk keperluan pemungutan pajak tanah yang adil 

dan merata. Land Rente (Pajak Bumi dan Bangunan) dipungut oleh 
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Pemerintah Hindia Belanda
12

 sehingga dikategorikan sebagai Kadaster Pajak 

(Fiskal kadaster). Untuk itu, maka yang penting diketahui adalah luas tanah 

yang dipunyai dan digunakan oleh wajib pajak, sebab harga tanah ditentukan 

oleh luas dan penggunaanya.  

Penggunaan tanah menentukan harga dari tanah, maka yang menjadi 

obyek kadaster pajak adalah bidang tanah menurut penggunaannya, disebut 

bidang tanah pajak (Belastingperceel). Sesuatu bidang tanah yang dipunyai 

orang dengan sesuatu hak disebut bidang tanah hak (Eigendomsperceel), 

dapat dipergunakan untuk beberapa tujuan secara sekaligus, sehingga bidang 

tanah hak itu akan merupakan beberapa bidang tanah pajak. Untuk itu batas-

batas tanah yang diukur dan dipetakan pada peta-peta kadaster pajak pada 

umumnya batas-batas hak seseorang atas tanah dan batas nyata 

penggunaannya. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah pajak tidak 

perlu dilakukan secara teliti sekali, karena harga-harga tanah pada 

hakekatnya ditetapkan berdasarkan taksiran saja. 

Uraian di atas menjelaskan penyelenggaraan pendaftaran tanah sistem 

Belanda berdasarkan tujuannya, sedang berikut ini R. Hermanses membuat 

periodesasi pendaftaran tanah berdasarkan sejarah perkembangannya menjadi tiga 

yaitu: Periode Pra-Kadaster, Kadaster Lama, dan Periode Kadaster Baru. 

1) Periode Pra-Kadaster 

Periode Pra-kadaster dimana kadaster tidak dilaksanakan sebagaimana 

mestinya oleh para pelaksananya, sehingga daftar-daftar dan peta-peta 

kadaster dalam keadaan kacau balau dan tidak dapat dipercaya, sehingga CG 

Van Huls menyebut periode kacau balau. Periode ini, kadaster hanya 

diselenggarakan di Kota Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya oleh 

Pemerintah Kolonial Belanda melalui VOC. 

Dalam menjalankan kekuasaan tersebut, VOC tidak mau mengakui 

hukum yang lain, kecuali hukumnya sendiri. VOC menganggap dirinya 

sebagai pemilik dari tanah-tanah yang terletak di dalam daerah-daerah 

                                                             
12 Land rente arti harfiahnya adalah pungutan “bunga” 
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kekuasaannya dan Pemerintah VOC memberikan tanah-tanah kepada bekas 

pegawai VOC yang menetap di daerah kekuasaannya dan orang Belanda yang 

didatangkan melalui transmigran. 

Guna mengatur persoalan yang muncul terkait dengan pemberian tanah, 

pendaftaran, serta persoalan yang melingkupinya, V.O.C. mengeluarkan 

beberapa maklumat (plakaat), antara lain: 

a) Plakaat tanggal 18 Agustus 1620, sebagai dasar pertama pelaksanaan 

kadaster (sekaligus penyelenggaraan pendaftaran hak), yang 

diselenggarakan oleh  “Baljuw dan Scheepen”, bertugas membuat daftar-

daftar (stadsboeken) dengan mencatat semua bidang tanah, pekarangan, 

pepohonan dan buah-buahan yang telah diberikan oleh VOC serta nama-

nama pemiliknya. Dalam  penyelenggaraannya tanpa menggunakan peta-

peta tanah (sehingga disebut kadaster kuno) dan hanya mengenai tanah 

yang diberikan oleh VOC. Pendaftaran tanah ini tanpa didasari pemetaan 

tanah, maka lokasi dan batas tanah tidak dapat direkonstruksi dengan jelas 

dan tepat sehingga belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum.
13

 

b) Plakaat tanggal 2 Juni 1625 yang menetapkan biaya pengalihan tanah 

sebesar 10%. 

c) Plakaat tanggal 23 Juli 1680, dibentuk Dewan Heemraden untuk 

menyelenggarakan kadaster didaerah kekuasaan di luar Kota Jakarta dan 

bagian selatan Kota Jakarta, dengan tugas membuat peta umum dari tanah-

tanah yang terletak dalam wilayah kerjanya, dengan melakukan pencatatan 

secara teliti dalam sebuah peta (pemetaan) atas semua bidang tanah beserta 

jalan-jalan yang ada atau yang sedang direncanakan, jembatan, selokan, 

saluran air dan lain-lain yang harus dicatat luas tiap bidang tanah serta 

nama pemiliknya. 

Tujuan pemetaan adalah untuk menetapkan pemilik tanah sebagai wajib 

pajak (untuk kepentingan pemungutan pajak) dan untuk menyelesaikan 

perkara tentang batas tanah yang timbul antara pemilik tanah atau antara 

pemilik dengan VOC (untuk kepentingan kepastian hukum). Untuk 

                                                             
13 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia (Surabaya : Arkola, 2002), halaman 58. 
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pembuatan peta tersebut, Dewan Heemraden dapat mengangkat beberapa 

orang ahli ukur. Dengan demikian, plakaat ini merupakan dasar-dasar 

penyelenggaraan kadaster dalam arti yang modern.
14

 

Tugas lain dari Dewan adalah mengadili perkara-perkara mengenai batas-

batas tanah dan memelihara jalan, jembatan, saluran air, tanggul, 

bendungan dan sungai. Sementara itu, tugas pendaftaran hak tidak ikut 

diserahkan, tetapi tetap dilakukan oleh Baljuw dan Scheepen, sehingga 

penyelenggaraan kadaster dan pendaftaran hak di daerah ini tidak lagi 

dilakukan oleh satu instansi (sebagaimana Plakaat 18 Agustus 1620). 

d) Plakaat tanggal 8 Juli 1685, menetapkan pajak tanah sebesar 1/2 % dari 

harga tanah, berlaku tiga tahun, merupakan awal mula pajak verponding. 

e) Plakaat tanggal 23 Oktober 1685, ditetapkan bahwa keterangan mengenai 

tanah-tanah yang didaftar dalam daftar-daftar tanah (stadsboeken) harus 

sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya, jika terjadi pengalihan 

harus dicatat dalam daftar. Scheepen dapat mencatat pengalihan tanah 

dalam daftar-daftar tanah, dengan bukti Surat keterangan (Heemraden 

Briefje atau Heemraden-Kennis). 

f) Plakaat tanggal 3 Oktober 1730 mengatur bahwa penerbitan Heemraden -

Kennis dijadikan sebagai alat untuk pengukuran kembali tanah yang 

hendak dialihkan apabila tanahnya belum mempunyai peta sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Tahun 1778 tugas penyelenggaraan kadaster 

diserahkanb pada para ahli ukur, sehingga Heemraden-Kennis berubah 

menjadi landmeters-kennis yang dalam Ordonansi Balik Nama tetap 

dijadikan syarat bagi pendaftaran peralihan hak. 

g) Plakaat tanggal 3 Oktober 1750, ditegaskan kembali bahwa Dewan 

Scheepen tidak boleh menerima penyerahan tanah sebelum tanah itu diukur 

kembali oleh ahli ukur, agar dengan demikian dapat dibuatkan surat tanah 

yang diperbaiki. Plakaat tersebut dikeluarkan oleh karena ternyata banyak 

                                                             
14 Kadaster dalam arti yang modern dapat di rumuskan sebagai pendaftaran atau pembukuan bidang-

bidang tanah dalam daftar-daftar berdasarkan pengukuran pemetaan yang seksama dari bidang-bidang 
tanah itu. Secara singkat kadaster dirumuskan sebagai pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah 
seperti dirumuskan dalam pasal 19 ayat 2 sub a UUPA. 
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bidang tanah, terutama yang sudah lama diberikan oleh Pemerintah 

mempunyai surat tanah yang tidak cocok lagi dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

h) Plakaat tanggal 17 Pebruari 1752 menugaskan kembali pada Dewan 

Scheepen dan Dewan Heemraden untuk : 1)  membuat peta semua bidang 

tanah di “Koninkrijk Jakarta”; dan 2) membentuk dan memelihara daftar 

tanah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

i) Plakaat tanggal 17 Nopember 1761 mengulangi lagi ketentuan dalam 

Plakaat tanggal 3 Oktober 1750, karena anggota Dewan Heemraden 

menemukan banyak kesalahan yang terjadi pada peta tanah yang 

disebabkan penunjukan batas yang salah pada surat jual beli dan surat tanah 

lainnya. Ternyata peta tanah tersebut telah dibuat berdasarkan keterangan 

pemilik yang bersangkutan saja tanpa mengadakan pengukuran bidang 

tanahnya. 

j) Plakaat tanggal 31 Maret 1778 menetapkan penyelenggaraan kadaster 

diserahkan kepada para ahli ukur (landmeter), sehingga ahli ukur tidak lagi 

merupakan tenaga yang dipekerjakan pada instansi yang ditugaskan 

menyelenggarakan kadaster, tetapi sudah merupakan suatu instansi 

tersendiri. Alasan dikeluarkannya plakaat tersebut karena belum 

tersedianya peta dan daftar tanah. Para ahli ukur diperintahkan untuk 

mengukur semua bidang tanah yang terletak di dalam maupun di luar kota 

Jakarta tanpa memungut biaya dari para pemilik tanah dan melakukan 

pemetaan secara teliti dalam peta-peta blok (blokkaarten).
15

  

Pemberitahuan pemindahan hak (overschrijving) dialihkan dari Dewan 

Heemraden kepada para ahli ukur, baik terhadap bidang tanah di dalam 

maupun yang di luar Kota Jakarta, selanjutnya kepada yang berkepentingan 

diberikan surat keterangan (landmeter biljet atau landmeters briefje). Tanpa 

landmeters-breifje, Schepeen yang dilarang menerima pernyataan di 

                                                             
15 Peta blok adalah suatu kompleks bidang-bidang tanah yang merupakan suatu kesatuan; blok itu 

lazimnya merupakan suatu daerah dengan batas-batas yang tertentu; tiap-tiuap bidang tanah itu diberi 
tersendiri, agar bidang –bidang tanah itu dapat didaftar menurut nomor-nomor itu dalam daftar-daftar 
tanah 
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hadapannya dan landmeters-briefje itu harus diletakkan pada surat bukti 

haknya. Jika dianggap perlu, bidang tanah itu diukur terlebih dahulu 

sebelumnya bidang tanah itu dialihkan. lelang. Dengan demikian 

landmeters-briefje dijadikan sebagai alat bagi para ahli ukur untuk 

memelihara peta tanah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

k) Instruksi Pemerintah (Stb. 1837 Nomor 3), menugaskan pada ahli ukur atau 

Dewan Scheepen mendirikan kantor bagi para ahli ukur (landmeters-

kantoor). Isi dari instruksi adalah perincian mengenai pelaksanaan tugas 

kadaster mencakup 3 (tiga) pokok penyelenggaraan suatu kadaster yang 

modern, yaitu: 1) pemetaan bidang-bidang tanah; 2) pendaftaran bidang-

bidang tanah itu dalam daftar-daftar tanah; dan 3) pemeliharaan peta-peta 

dan daftar-daftar tanah. 

l) Tahun 1809 Kantor Ahli Ukur di Jakarta dihapuskan lagi atas usul 

Gubernur Jenderal Deandels, karena: pertama, pekerjaan para ahli ukur 

pada hakekatnya adalah untuk kepentingan para pemilik tanah belaka, 

sehingga tidak pada tempatnya jika para ahli ukur diberi gaji oleh Negara; 

dan kedua, terjadinya penyelewengan di kantor itu. Sebagai pengganti dari 

Kantor Ahli Ukur, diangkat seorang ahli ukur disumpah (Gezweren 

Landmeter) yang tidak menerima gaji dari Pemerintah, sehingga 

penghasilannya dapat meminta bayaran dari para pemilik tanah yang 

memerlukan jasa-jasanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Kepada 

ahli ukur tersebut diinstruksikan untuk melakukan tugas sesuai dalam 

Plakaat tanggal 31 Maret 1778. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: a) 

Dalam periode Pra-kadaster, pendaftaran tanah telah berkembang dari 

pengertian kadaster yang kuno menjadi pengertian kadaster modern; b) 

Peraturan-peraturan penyelenggaraan kadaster belum mengatur secara 

sistematis dan terperinci; dan c) Penyelenggaraan kadaster mengalami 

kegagalan karena para pelaksana kurang pengetahuan dan pengalaman dan 

tidak menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya. 
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2) Kadaster Lama 

Periode ini oleh CG van Huls disebut juga Periode Ahli Ukur 

Pemerintah (Periode van de Gouverments-landsmeter), yakni tata cara 

penyelenggaraan kadaster masih diatur secara sederhana sekali (cara 

pengukuran dan pembuatan peta-peta belum diatur). Tanggal 18 Januari 1837 

dikeluarkan keputusan Gouverneur-General (Stb. 1837 No. 3) yang 

menetapkan suatu instruksi bagi para ahli ukur di Jakarta, Semarang dan 

Surabaya. Dari tugas-tugas atau instruksi yang diberikan kepada para ahli ukur 

pemerintah, telah mengatur penyelenggaraan kadaster secara terperinci, sesuai 

dengan pokok-pokok penyelenggaraan suatu kadaster dalam arti yang modern, 

antara lain:  

a) Menyimpan dan memelihara peta tanah (blok-kaarten); yang telah dibuat 

oleh ahli ukur tanah sebelumnya dan membuat peta tanah dari blok-blok 

yang belum diukur dan dipetakan. 

b) Menyelenggarakan daftar-daftar berupa : 1) Daftar Tanah (blok-register), 

yaitu daftar dari tiap bidang tanah yang didaftar menurut nomor atau huruf 

yang diberikan pada bidang tanah itu pada peta. Uraian mengenai letak, 

batas dan luas bidang tanah diambil dari peta yang ada; 2) Daftar Peta (peta 

kasar dan peta lain) yang diterima dan dibuat sendiri; 3) Daftar peralihan 

hak atas benda tetap; dan 4) Daftar pengukuran dan penaksiran yang 

dilakukan. 

c) Memberikan “landmeters-kennis” sebagai syarat pendaftaran hak atau alat 

bagi ahli ukur untuk memelihara peta dan daftar tanah diselenggarakannya 

agar tetap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

d) Dapat diserahkan tugas memelihara daftar-daftar verponding. Pajak 

verponding adalah suatu pajak yang dikenakan atas tanah-tanah dengan hak-

hak Eropa. Pajak tersebut pada mulanya ditetapkan dengan Plakaat tanggal 8 

Juli 1685 dan berlaku sampai tahun 1690. Pajak dimaksud muncul kembali 

dengan nama “pajak setengah persen” (belasting van het een-half percent) 

yang pada mulanya berlaku di Jakarta dan kemudian di Semarang dan di 
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Surabaya. Pada tahun 1823 dikeluarkan Ordonansi (Stb. 1823 No. 5) yang 

mengatur pajak verponding untuk Jawa dan Madura. Salah satu tugas dari 

para ahli ukur dalam hubungan pajak verponding adalah memberi nomor-

nomor verponding pada hak-hak baru. 

Para ahli ukur Pemerintah diangkat oleh Gubernur Jenderal dan 

berada di bawah pengawasan langsung dari Residen yang bersangkutan dan 

tidak menerima gaji dari Pemerintah. Sebelum memangku jabatan, para ahli 

ukur harus mengangkat sumpah, karena itu disebut juga ahli ukur yang 

disumpah. Berdasarkan Stb. 1866 No. 81, pengangkatan ahli ukur melalui ujian 

keahlian yang diadakan oleh para ahli yang berwenang. Hal ini membuktikan 

bahwa teknik penyelenggaran kadaster telah berkembang, sehingga 

pelaksanaanya harus memiliki keahlian. Dengan makin berkembangnya tehnik 

penyelenggaraan kadaster, maka tahun 1913 Pemerintah mendirikan kursus 

ahli ukur pada kadaster di Bandung; lamanya 2 (dua) tahun. Kemudian Tahun 

1919 dibuka kursus ahli ukur pada Fakultas Pertanian di Wageningan (Kursus 

di Bandung dihapuskan) selama 3 1/2 (tiga setengah) tahun dan kepada 

lulusannya diberikan Diploma Ahli Ukur. Pada tahun 1936 kursus di 

Wageningan dipindahkan ke Fakultas Tekhnik di Delft, kepada lulusannya 

diberikan Diploma “civiellandmeters”. Pada tahun 1949 kursus tersebut 

dijadikan untuk “geodeicchingngeiur”. Di Indonesia pendidikan ukur untuk 

ahli Geodesi dibuka pada tahun 1950 di Fakultas Teknik di Bandung. 

 

3) Periode Kadaster Baru 

Periode ini oleh CG. Van Huls disebut periode Jawatan pendaftaran 

tanah (Periode Van den Kadastrale Dienst), yakni tata cara penyelenggaraan 

kadaster diatur itu secara terperinci. Bahwa pada tahun 1870 merupakan 

tonggak penting sejarah keagrariaan di Indonesia sehubungan diberlakukannya 

Agrarische-Wet. Khusus dalam hal pendaftaran tanah, maka permulaan tahun 

1874 dilakukan reorganisir kadaster mulai dari Jakarta, yang dipimpin oleh JB. 

Hiddink dan dua ahli ukur Kadaster lainnya dari Negeri Belanda. Pengukuran 

dan pemetaan dimulai di “Afdeling Batavia dat landerman Batavia (Jakarta). 
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Untuk keperluan pengukuran dan pemetaan ini, Residen Jakarta mengeluarkan 

Instruksi tanggal 12 Agustus 1874 menyangkut ketentuan umum pengukuran 

kadaster di Indonesia dengan mengacu kepada Stb. 1879 No. 164 yang berlaku 

untuk Jakarta, Semarang dan Surabaya. Selanjutnya Stb. 1875 No. 183 itu 

kemudian dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia sesuai dengan Stb. 1879 

No. 164. Pengukuran dan pemetaan “Afdeling Batavia” dapat diselesaikan pada 

tahun 1878. 

Setelah J.B. Hidink meninggal dunia (akhir tahun 1874) digantikan oleh 

F. Verstijnen tahun 1876. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk 

penyusunan kadaster baru itu antara lain : a) Ketentuan Umum mengenai 

pengukuran-pengukuran kadaster di Indonesia (S.1875 No. 183.j.o. Stb. 1879 

No. 164); b) Keputusan Pemerintah yang menetapkan Contoh-contoh dan 

daftar-daftar tata usaha kadaster (Bijblad. No. 3308), yaitu daftar tanah dan 

daftar nama; c) Keputusan Pemerintah yang mengatur Tugas kadaster 

(Stb.1870 No. 164); dan d) Peraturan mengenai penggunaan hasil pengukuran-

pengukuran kadaster dalam surat-surat hak tanah (Stb. 1880 No. 147). 

Selanjutnya ditetapkan bahwa dalam Stb. 1879 No. 164, Stb. 1879 No. 

183 dan Bijblad No. 3308 penyelenggaraan kadaster ditugaskan kepada 

“kadaster” (Kadastrale Dienst = Pendaftaran Tanah). Dengan dikeluarkannya 

Stb. 1879 No. 164, maka istilah kadaster secara resmi dapat dipakai dalam dua 

arti, yaitu sebagai instansi (organ) pemerintah dan sebagai tugas (fungtie). 

Selain penyelenggaraan kadaster hak, kepada “kadaster” ditugaskan membuat 

peta sebagai dasar penyelenggaraan kadaster guna pemungutan pajak hasil 

bumi (land rent). 

Kantor Kadaster dikepalai oleh “ bewaarder “ bertugas : 1) meletakkan 

hubungan antara uraian bidang tanah kadaster yang baru dan yang lama; 2) 

menyusun tata usaha kadaster; 3) memelihara kadaster ; dan 4) mengeluarkan 

surat keterangan pendaftaran tanah (peta kadaster dan daftar tanah serta 

Landmeters-kennis) dan surat ukur, memberikan kutipan peta, memberi 

keterangan lisan isi peta dan daftar tanah. 
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Penyelenggaraan kadaster baru sebagai kadaster hak dalam praktek 

mengalami kegagalan, karena dengan menjadikan bidang-bidang tanah 

menurut penggunaanya juga bidang tanah kadaster yang harus diukur dan 

dipetakan penggunaannya, batas-batas bidang tanah pada peta kadaster akan 

terdiri dari dari batas hak dan batas penggunaan. Karena peta-peta kadaster 

harus memberikan gambaran dari bidang tanah yang sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya, maka jika terjadi perubahan dalam batas bidang tanah 

menurut penggunaannya, perubahan batas tanah itu harus diukur dan 

dipetakan. Batas bidang tanah menurut penggunaan ternyata sering berubah, 

sehingga pengukuran dan pemetaan perubahan batas itu dalam praktik 

merupakan pekerjaan yang besar yang memakan waktu yang banyak sekali. 

Karena pengukuran dan pemetaan itu bagi kadaster hak tidaklah penting, maka 

pekerjaan itu kurang mendapat perhatian, sehingga pemeliharaan peta kadaster 

menjadi terlantar. Dengan diterlantarkannya pemeliharaan peta kadaster, maka 

pemeliharaan daftar tanah tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, 

sehingga daftar tanah itu kehilangan manfaatnya. 

Berkaitan dengan kesulitan tersebut, Jawatan Pendaftaran Tanah lambat 

laun meninggalkan cara penyelenggara kadaster menurut peraturan kadaster 

baru dan kadaster tersebut kembali diselenggarakan menurut peraturan 

kadaster lama. Kembalinya Jawatan Pendaftaran Tanah pada peraturan 

kadaster lama disebabkan karena kombinasi Stb. 1834 No 27 di luar daerah 

kadaster ternyata dapat menghasilkan apa yang dikenal sebagai sistem kesatuan 

(stelsel van eenheid) dalam pendaftaran tanah. 

Pembuatan peta kadaster oleh para ahli ukur pemerintah tidak 

dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka untuk menguraikan suatu bidang 

tanah secara pasti dalam surat hak tanah oleh Jawatan Pendaftaran Tanah 

terpaksa harus dibuat surat ukur dari bidang tanah tersebut. Bidang tanah 

tersebut diuraikan dalam surat hak tanah dengan menyebutkan tahun 

pembuatan dan nomor surat ukur. Dalam pembuatan surat-surat ukur tersebut 

diambil suatu pendirian bahwa suatu surat ukur hanya dapat mengenai satu 

bidang tanah yang menjadi obyek sesuatu hak. Karena surat hak tanah hanya 
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dapat mengenai satu hak atas tanah saja, maka untuk satu surat hak dengan 

sendirinya hanya ada satu surat ukur saja. 

Sejak keluarnya Ordonansi Verponding (Stb.1823 No. 5) pada hak-hak 

diberikan nomor Verponding setelah hak-hak itu didaftarkan. Nomor 

Verponding selalu disebut dalam surat hak tanah yang dibuat dalam peralihan 

hak yang bersangkutan, sehingga dengan demikian untuk satu hak tanah hanya 

ada satu nomor Verponding. Karena untuk satu hak hanya ada satu surat hak 

tanah dan untuk surat hak tanahnya ada satu surat ukur, maka lahirlah suatu 

sistim kesatuan dalam pendaftaran tanah, yaitu untuk tiap-tiap nomor surat hak 

tanah ada satu nomor surat ukur dan satu nomor Verponding. 

Dalam kesatuan tersebut hanya dapat diadakan perubahan oleh 

pemegang hak yang bersangkutan. Pemegang hak itu misalnya dapat 

mengalihkan haknya atas sebagian dari bidang tanah yang menjadi obyek 

haknya. Jika terjadi pengalihan hak yang demikian, maka berdasarkan Pasal 17 

Stb. 1837 No.3, kadaster harus membuat dua surat ukur pemisah; Pegawai 

balik nama harus membuat hak tanah baru, masing-masing untuk hak atas 

bagian dan bidang tanah yang dialihkan dan untuk hak atas bagian bidang 

tanah yang sisa dan untuk tiap-tiap hak itu kemudian diberikan nomor 

Verponding yang baru.  

Pada tahun 1916 dikeluarkan suatu instruksi baru bagi para ahli ukur 

pemerintah ( Stb. 1916 No.5 17 ) untuk menggantikan instruksi yang 

ditetapkan dalam Stb. 1857 No. 3. Dengan keluarnya ketentuan tersebut, 

Pemerintah sebenarnya secara diam-diam telah mengesahkan tindakan kadaster 

menyampingkan ketentuan dari kadaster baru. Meskipun penyelenggaraan 

kadaster baru tersebut sebagai kadaster hak merupakan suatu kegagalan, akan 

tetapi manfaatnya tetap besar. Penyelenggaraan kadaster baru itu telah 

membawa keuntungan yaitu: a) Timbulnya kesadaran pada ahli ukur, bahwa 

kadaster tidak dapat diselenggarakan tanpa didasarkan pada peta yang dibuat 

secara teliti; b) Penyelenggaraan tata usaha kadaster meskipun menyimpang 

dari peraturan, dilakukan secara seksama pula; dan c) Tenaga pelaksana 

mendapat pendidikan yang dapat dibanggakan. 
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Berdasarkan uraian mengenai priodesasi dari perkembangan kadaster 

tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa priodesasi dimaksud didasarkan 

pada pembentukan instansi yang melaksanakan tugas pendaftaran tanah, bukan 

pada kemajuan dari metode yang dipakai, sebab pada periode pra-kadaster 

yang melaksanakan tugas-tugas pendaftaran tanah adalah Baljuw dan Scheepen 

telah menyelenggarakan kadaster dalam arti kuno dan dalam arti modern. Pada 

priode kadaster lama penyelenggaranya adalah ahli ukur pemerintah, sedang 

pada periode kadaster baru, penyelenggaranya adalah Kantor Kadaster. 

 

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Hak 

Di atas telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah 

ketika Pemerintah VOC memberlakukan Plakaat tanggal 18 Agustus 1620. 

Dalam plakat tersebut diatur cara pengalihan atas tanah, sedang pendaftaran 

hak dari pengalihan hak hanya merupakan tindakan administrasi intren saja. 

Sistim pengalihan hak di depan dua orang Scheepen yang ditetapkan oleh 

Pemerintah VOC tidak lain dari sistim pengalihan hak menurut hukum 

Belanda kuno yang pada waktu itu berlaku di Negeri Belanda. Pemerintah 

Belanda melalui tangannya VOC memberlakukan sistim pengalihan hak 

tersebut di daerah jajahannya karena adanya instruksi Pemerintah Belanda 

sebagai bagian dari azas konkordansi yaitu memberlakukan hukum yang 

berlaku di Negeri Belanda di daerah jajahannya. 

Di Negeri Belanda, pendaftaran peralihan hak dilakukan di depan 

pengadilan yang pada pokoknya bersifat administrasi. Baik di Negeri Belanda 

maupun di Indonesia, pendaftaran hak diselengarakan untuk menjamin 

kepastian hak. Perkembangan tersebut kemudian dituangkan dalam BW yang 

mulai berlaku di Negeri Belanda Tahun 1839 dan di Indonesia dalam 

Ordonansi Balik Nama (Stb.1834 No. 27) 

Berdasarkan hal tersebut, sejarah perkembangan peralihan hak 

Indonesia dibagi dalam dua periode yakni : Periode sebelum Ordonansi Balik 

Nama (tahun 1620 s/d 1834) dan Periode Ordonansi Balik Nama (setelah 

tahun 1834), sebagaimana uraian berikut. 
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1) Periode Sebelum Ordonansi Balik Nama (Tahun 1620 s/d 1834) 

Dari peraturan yang dikeluarkan dalam periode ini, dapat dilihat 

perkembangan pengalihan hak di depan dua orang Scheepen yang bersifat 

administratif menjadi pendaftaran hak yang diselengarakan oleh pegawai-

pegawai balik nama yang bertujuan menjamin kepastian hukum dari hak-

hak atas tanah. Peraturan-peraturan tersebut antara lain : 

a) Plakaat tanggal 18 Agustus 1620 ditetapkan antara lain, bahwa setiap 

orang dilarang menjual, memindahkan, mengasingkan atau 

membebankan hak dengan hipotik, rente atau gadai tanah, rumah atau 

pohon-pohon buah-buahan dan jika ada preferensi orang tidak dapat 

dikurangi dalam haknya, tanpa pemberitahuan kepada Baljuw dan 

Scheepen. 

b) Plakaat tanggal 28 Agustus 1620, ditegaskan bahwa pemberitahuan 

kepada Baljuw dan Scheepen tersebut harus dilakukan kepada dua 

orang Scheepen. 

c) Plakaat tanggal 2 Juni 1623 ditentukan bahwa pajak pengalihan hak 

sebesar 10 % dari harga tanah yang harus dibayar kepada sekretaris 

Scheepen. Juga disebutkan bahwa setiap peralihan hak harus 

diberitahukan kepada dua orang Scheepen dan kedua orang Scheepen 

harus mencatat pengalihan hak dimaksud dalam “stadboeken” (daftar-

daftar tanah). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan 

sanksi yaitu: (1) pembatalan pengalihan hak yang bersangkutan; (2) 

penyitaan tanah yang bersangkutan ; dan (3) dikenakan denda (boete). 

Dari ketentuan dalam ketiga Plakaat tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: pertama, pengalihan hak harus diberitahukan 

kepada dua orang Scheepen, kemudian oleh dua orang Scheepen dibuat 

akte pemberitahuan yang protokolnya disimpan oleh Sekretaris. 

Pemberitahuan itu disebut “koopbrief”. Kedua, pengalihan hak 

dikenakan pajak. Dalam hal ini tujuan Pemerintah VOC mengharuskan 

pemberitahuan pengalihan hak kepada dua orang Scheepen adalah 

untuk kepentingan pemasukan pajak atas terjadinya pengalihan hak 
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dimaksud. 

Pada tahun-tahun pertama pemerintahan VOC, pendaftaran hak 

dengan tujuan menjamin kepastian hukum dari hak-hak itu masih 

kurang penting karena tanah-tanah yang diberikan oleh VOC kepada 

perorangan masih sedikit jumlahnya, sehingga bagi orang yang hendak 

membeli bidang tanah masih mudah untuk mengetahui siapa yang 

menjadi pemegang haknya. Oleh karena itu tujuan pendaftaran hak 

untuk menjamin kepastian hukum belum mendapat perumusan yang 

tegas, seperti terlihat dalam Plakaat tanggal 28 Agustus 1620. Namun 

dengan perkembangan kemudian yakni dengan bertambah besar jumlah 

tanah yang dikeluarkan oleh VOC dan timbulnya pendudukan tanah 

secara liar, maka tujuan pendaftaran hak untuk menjamin kepastian 

hukum makin mendapat perumusan yang lebih tegas dalam Plakaat 

dikeluarkan oleh VOC. 

Ketentuan kewajiban untuk memberitahukan setiap peralihan hak 

kepada dua orang Scheepen sebagaimana diatur dalam Plakaat tanggal 

18 Agustus 1620 dan 28 Agustus 1620, ternyata tidak ditaati oleh 

orang-orang yang bersangkutan, sehingga ketentuan tersebut kembali 

diulangi dalam Plakaat yang dikeluarkan tahun berikutnya. 

d) Plakaat tanggal 23 Oktober 1685. Pada Pasal 8 ditetapkan bahwa 

“setiap orang dilarang menjual atau mengubah dengan cara lain pemilik 

suatu benda tetap, rumah, perkarangan, kebun yang terletak di luar atau 

di dalam daerah kota Jakarta, kecuali jika dalam waktu 6 (enam) 

minggu penjual dan pembeli melakukan dan menerima penyerahan 

dengan membayar pajak pengalihan hak; pelanggaran terhadap 

ketentuan ini dihukum dengan penyitaan benda yang dijual atau dibeli. 

Oleh karena itu dapat diambil sikap bahwa: (1) pemberitahuan 

pengalihan hak (transport of opdracht) kepada dua orang Scheepen 

adalah suatu penyerahan hak antara penjual dan pembeli; dan (2) 

peralihan hak dari penjual pada pembeli yang terjadi sebelum dilakukan 

penyerahan di depan dua orang Scheepen, dikenakan sanksi yang 
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berupa penyitaan tanah tersebut. 

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, timbul pernyataan 

mengenai arti penyerahan hak di depan dua orang Scheepen terhadap 

setiap peralihan hak. Menurut van Huls, penyerahan hak di depan dua 

Scheepen (mewakili Pemerintah VOC) hanya merupakan suatu 

pemberitahuan atas terjadinya peralihan hak dan untuk kepentingan 

pemungutan pajak atas terjadinya pengalihan hak tersebut. 

Irawan Soerodjo juga berpendapat sama bahwa penyerahan hak di 

hadapan dua orang schepeen tersebut merupakan penyerahan hak, 

untuk keperluan pemungutan pajak pengalihan hak dan untuk 

memperoleh suatu ikhtisar dari pemilik/pemegang hak-hak atas tanah 

yang telah diberikan VOC. Oleh karena itu setiap terjadi peralihan hak, 

identitas pemegang hak yang menerima pengalihan dapat dicatat dan 

penerima hak tersebut harus membayar pajak atas pengalihan hak atas 

tanah tersebut sehingga merupakan pendapatan bagi Pemerintah 

VOC.
16

 

Namun R. Hermanses tidak dapat menerima pendapat van Huls, 

menurutnya penyerahan di depan dua orang Scheepen tidak hanya 

diadakan untuk kepentingan Pemerintah VOC mengingat adanya 

ketentuan dalam Plakaat tanggal 20 Agustus 1620 menjadikan protokol 

yang diadakan sekretaris dan Scheepen merupakan sumber bagi orang 

lain yang berkepentingan untuk mengetahui beban-beban atas tanah dan 

juga mengingat dalam Plakaat tanggal 23 Juli 1680 yang menetapkan 

tugas Dewan Heemraden untuk memeriksa keadaan atas tanah yang 

dikuasai oleh seseorang apakah sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam daftar umum. Oleh karena itu, R. Hermanses lebih cendrung 

menerima pendapat Paul Scholten yang menyatakan bahwa penyerahan 

hak di depan dua orang Scheepen merupakan syarat untuk beralihnya 

sesuatu hak terhadap pihak ketiga. Paul Scholten menyatakan jika 

                                                             
16 Irawan Soerodjo, Op.cit, halaman 72-73 
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penyerahan itu tidak dilakukan di depan pengadilan, maka akibatnya 

penyerahan itu mutlak batal. 

Pendapat lain dapat dilihat dari keputusan “Hoge Raad “ yang 

dimuat dalam Neostadius Nomor 70, yakni jika orang menjual suatu 

benda dua kali, maka pembeli kepada siapa benda itu diserahkan di 

depan pengadilan akan didahulukan terhadap pembeli yang lain, 

meskipun pembeli yang lain itu telah membeli benda itu terlebih 

dahulu. Terhadap para kreditur penjual, pembeli tidak dapat 

mempertahankan benda yang telah dibelinya, jika benda itu tidak 

diserahkan padanya di depan pengadilan, benda tersebut hanya dapat 

dipertahankan terhadap penjual. 

Dengan demikian jual beli pada zaman VOC mempunyai arti 

yang tidak sama dengan jual beli sebagaimana diatur dalam KUH. 

Perdata. Menurut Pasal 1457 dan 1459 KUH Perdata, jual beli hanya 

memberi hak kepada pembeli untuk menagih penyerahan dari apa yang 

telah dibelikan dari penjual dan penjual berkewajiban menyerahkan apa 

yang telah dijualnya pada pembeli. 

e) Plakaat tanggal 23 Maret 1708 merupakan tonggak penting bagi 

pendaftaran hak di Indonesia. Dalam Plakaat-plakaat sebelumnya 

ditentukan cara melakukan penyerahan hak dan pendaftaran hak yang 

dialihkan hanya merupakan suatu hal yang sekunder, sehingga cara 

penyelenggaraan pendaftaran hak itu tidak ada diatur. Dalam Plakaat 

tanggal 23 Maret 1708 ditentukan cara menyelenggarakan pendaftaran 

peralihan hak dan bukan lagi cara melakukan penyerahan hak.  

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut R. Hermanses menarik 

kesimpulan bahwa: pertama, ketentuan Plakaat tanggal 23 Maret 1708 

yang mengatur pendaftaran peralihan hak (“overschrijving”), yaitu 

pendaftaran pemberian hak hipotik dan pendaftaran peralihan hak lainnya. 

Kedua, tujuan pendaftaran peralihan hak adalah untuk menjamin kepastian 

hukum hak-hak atas tanah. Hal ini diketahui dengan adanya kewajiban 

sekretaris Dewan Scheepen untuk memberikan keterangan kepada yang 
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berkepentingan mengenai hak hipotik yang dipasang atas suatu bidang 

tanah serta pemegang hak atas tanah itu dan tanggung jawab sekretaris itu 

atas kerugian yang diderita orang akibat kesalahan dalam keterangan yang 

diberikannya. Ketiga, akte yang dibuat oleh dua orang Scheepen yang 

disebut “koopbrief” sekaligus merupakan akte peralihan hak dan akte hak 

eigendom. 

Dengan demikian asal mula dari Pasal 1 Ordonansi Balik Nama 

(Stb.1834 Nomor 27) adalah adanya akte yang dibuat di depan dua orang 

Scheepen pada zaman VOC yang sekaligus merupakan bukti hak atas 

tanah dan bukti pendaftaran peralihan hak. Sistem pendaftaran tersebut 

berlaku sampai dikeluarkannya Ordonansi Balik Nama tahun 1834. 

 

2) Periode Ordonansi Balik Nama (Setelah tahun 1834) 

Tonggak sejarah perkembangan pendaftaran hak terjadi pada 

tanggal 21 April 1834, dengan dikeluarkan Ordonansi Balik Nama 

(Overschrijvingsordonantie) (Stb. 1834 Nomor 27), bertujuan untuk 

mengatur kembali ketentuan pendaftaran hak dan ketentuan mengenai bea 

balik nama. Pokok-pokok pendaftaran hak yang diatur dalam Ordonansi 

Balik Nama adalah: 

a) Setiap peralihan hak harus didaftar pada pejabat Pejabat Balik Nama 

(Overschrijvings-ambtenaren), yang dibantu pejabat-pejabat pembantu 

(bijstaande-ambtenaren) 

b) Pembuatan akta pendaftaran peralihan hak atau akte balik nama (akte 

van overschrijving), yang juga disebut: 1) “Bewijs van eigendom en 

overgang”;2) koopbrief; 3) Akte hipotik jika mengenai pendaftaran 

ahirnya hipotik; dan 4) Akte Cessie jika mengenai pendaftaran 

peralihan hak hipotik. 

Maksud dari “bewijs van eigendom en overgang” adalah pendaftaran 

lahirnya hak eigendom (dan hak-hak kebendaan lain kecuali hak 

hipotik). Sedang “bewijs van overgang” adalah pendaftaran peralihan 
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hak yang telah ada (“overschrijving”) kecuali hak hipotik, untuk 

pendaftaran lahirnya hak baru disebut “inschrijving” yang hanya 

dipergunakan untuk pendaftaran hak hipotik. 

Pada uraian di atas dikemukakan, bahwa akte yang dibuat oleh dua 

orang Scheepen pada zaman VOC sekaligus merupakan bukti hak 

tanah dan bukti pendaftaran peralihan hak. Sedang “bewijs van 

eigendom en overgang” adalah akte pendaftaran peralihan hak. 

c) Asli akte balik nama disimpan oleh pejabat pembantu dalam dua 

bundel terpisah (bundel koopbrieven dan hypotheekbriven). Kepada 

yang bersangkutan diberikan salinan sah (gros) akte balik nama. 

Kedua bundel merupakan protokol koopbrieven dan protokol 

hypotheekbireven yaitu keterangan yang diminta oleh umum mengenai 

hak atas tanah harus diberikan oleh pejabat pembantu dari kedua 

protokol tersebut. Karena itu kedua bundel merupakan daftar-daftar 

utama (hoofdregisters), sehingga daftar umum pendaftaran hak yang 

diatur Ordonansi Balik Nama adalah kedua protokol tersebut dan 

bukan daftar-daftar “koopbrieven” dan “hypotheekbrieven”.\ 

d) Pejabat balik nama dan pajabat pembantu, bertanggung jawab secara 

pribadi atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya melaksanakan 

kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Ordonansi balik nama. 

e) Ketentuan mengenai surat keterangan pendaftaran tanah 

(landmeterskennis) dan surat ukur pemisahan, diulangi lagi dalam 

Pasal 11 s/d 15 Stb. 1857 Nomor 3. Dengan adanya ketentuan 

Ordinansi Balik Nama dan Stb. 1837 Nomor 37, maka pejabat balik 

nama dapat menguraikan suatu bidang tanah secara pasti dalam akte 

balik nama berdasarkan keterangan dari Kantor Pendaftaran Tanah. 

f) Dalam sistem pendaftaran hak yang berlaku pada zaman VOC, prinsip 

peralihan hak dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak 

yang baru tetap dipakai dalam sistem pendaftaran hak yang diatur 

dalam Ordonansi Balik Nama.  

Prinsip tersebut tidak berlaku lagi bagi peralihan hak karena jual 



 

Pendaftaran Tanah_Modul-III_D1_2014  78 

beli. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Ordonansi Balik Nama, 

pembuatan akte balik nama karena jual beli, pembeli harus hadir untuk 

menerangkan bahwa ia menerima penyerahan yang bersangkutan. 

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka peralihan hak karena jual beli 

dari penjual kepada pembeli baru terjadi setelah akte balik nama 

dibuat. Hal itu berarti, bahwa pendaftaran merupakan syarat mutlak 

bagi peralihan hak karena jual beli. Inilah letak perbedaan penting 

antara sistem pendaftaran hak yang diatur dalam Ordonansi Balik 

Nama dengan sistem pendaftaran hak yang berlaku sebelumnya. 

Sebelum berlaku Ordonansi, peralihan hak dari penjual kepada 

pembeli terjadi sebelum peralihan hak itu didaftar pada dua orang 

Scheepen. Pendaftaran hanya merupakan syarat bagi berlakunya 

sesuatu peralihan hak yang telah terjadi terhadap pihak ketiga. 

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 20 Ordonansi Balik 

Nama, maka jual beli tidak lagi merupakan salah satu sebab dari 

peralihan hak, jual beli hanya menjadi salah satu dasar hukum (titel, 

causa) dari penyerahan, sedang peralihan hak baru terjadi setelah 

pendaftaran dilaksanakan. Ketentuan dalam Pasal 20 Ordonansi Balik 

Nama dipengaruhi oleh ketentuan Pasal 1495 KUH Perdata Belanda 

yang menetapkan, bahwa Hak Egendom atas benda yang telah dibeli 

baru beralih kepada pembeli setelah dilakukan penyerahan (levering) 

dan dalam Pasal 671 (Ind. Pasal 616) yang mengatur cara melakukan 

penyerahan.  

Apakah arti pendaftaran peralihan hak yang tidak didasarkan 

pada pendaftaran hak menurut Ordonansi Balik Nama? Dalam Pasal 1 

menimbulkan kesan seakan-akan pendaftaran tersebut merupakan 

syarat mutlak bagi peralihan hak. Tanpa pendaftaran hak tidak beralih 

dari pihak pertama kepada pihak kedua. Apabila terjadi penyerahan 

hak sebelum pendaftaran peralihan hak itu dilakukan, maka bagi pihak 

ketiga (yang mempunyai tagihan terhadap pemegang hak yang lama) 

dapat menuntut pembatalan peralihan hak yang telah terjadi tersebut 
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dan menagih tagihannya. Dengan demikian pendaftaran tersebut 

menurut Ordonansi Balik Nama merupakan syarat peralihan hak bagi 

pihak ketiga. 

Apakah arti pendaftaran itu bagi pihak ketiga yang tidak 

mempunyai sesuatu tagihan terhadap pemegang hak yang lama, 

misalnya orang yang hendak membeli hak itu? Dalam hal ini dengan 

pendaftaran tersebut pemegang hak yang baru menjadi pemegang hak 

yang sah menurut hukum terhadap pihak ketiga sehingga sistem 

pendaftaran hak yang diatur dalam ordonansi balik nama merupakan 

suatu sistem pendaftaran hak yang positif. 

g) Ketentuan pendaftaran peralihan hak tidak diadakan untuk menjamin 

pemasukan bea balik nama, karena untuk itu diadakan ketentuan 

tersendiri dalam Pasal 30 yang menetapkan bahwa jika yang 

bersangkutan lalai mendaftarkan peralihan hak, maka Pejabat 

Pembantu harus menyerahkan hal itu kepada Jaksa yang harus 

menuntut pembayaran bea balik nama serta dendanya menurut 

ketentuan hukum. 

Ketentuan mengenai bea balik nama diatur kembali pada tahun 1924 

secara tersendiri dalam “Ordonantie op het recht van overschrijving 

(Stb.1924 Nomor 291), sehingga sejak saat itu Ordonansi Balik Nama 

hanya mengatur pendaftaran hak saja. 

Dengan dikeluarkannya Ordonansi Balik Nama, maka sistem 

pendaftaran hak memperoleh bentuknya yang tetap dan peraturan yang 

dikeluarkan setelah Ordonansi Balik Nama tersebut tidak lagi 

membawa perubahan. Usaha-usaha untuk menggantikan sistem 

pendaftaran hak yang diatur dalam Ordonansi Balik Nama dengan 

sistem pendaftaran hak yang diatur oleh KUH. Perdata yang 

berdasarkan azas konkordansi selalu gagal sehingga Ordonansi Balik 

Nama berlaku terus sampai saat berlakunya Peraturan Pemerintah. 

Nomor 10 Tahun 1961. 
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3. Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah Pendudukan Jepang 

Pada zaman penduduk tentara Jepang, secara prinsip pengaturan soal 

pertanahan termasuk dalam pendaftaran tanah tidak jauh berbeda dengan masa 

penjajahan Kolonial Belanda artinya pendaftaran tanah pada era pendudukan 

Jepang tetap diselenggarakan seperti pada zaman penjajahan Belanda, 

misalnya Jawatan Kadaster Dienst, masih tetap di bawah Departemen 

Kehakiman hanya namanya diganti menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah dan 

kantornya diberikan nama Kantor Pendaftaran Tanah. 

Bedanya dengan pada masa penjajahan Kolonial Belanda, pada saat 

pemerintahan penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan pelarangan 

pemindahan hak atas benda tetap/tanah (Osamu Serei Nomor 2 Tahun 1942), 

atau Nomor 2 tanggal 30 bulan 1 tahun Syoowa 18 (2063), juga penguasaan 

atas tanah-tanah partikelir oleh Pemerintah Dai Nippon juga dinyatakan 

hapus.
17

  

C. PENDAFTARAN TANAH ERA KEMERDEKAAN 

Pada awal zaman kemerdekaan pendaftaran tanah pada pokoknya masih tetap 

mengenai tanah-tanah Eropa saja. Pendaftaran tanah yang tidak meliputi tanah-tanah 

Indonesia yang dipunyai oleh warga pribumi. Berkaitan dengan hal tersebut, 

Pemerintah Indonesia c.q. Menteri Agraria telah mengeluarkan peraturan-peraturan 

mengenai tanahtanah Indonesia, antara lain : 

1.  PMA Nomor 9 Tahun 1959 TLN. Nomor 1884, peraturan mengenai tata kerja 

tentang pendaftaran hak-hak atas tanah; 

2.  PMA Nomor 10 Tahun 1959 TLN Nomor 1885 tentang tanda-tanda batas tanah 

milik; 

3. PMA Nomor 13 Tahun 1959; TLN Nomor 1944 tentang tata kerja mengenai 

pengukuran dan pembuatan peta-peta pendaftaran; 

4. PMA Nomor 14 Tahun 1959 TLN Nomor 1945 tentang Pembukuan Tanah. 

Peraturan-peraturan tersebut belum dapat menyelesaikan persoalan 

penyelenggaraan pendaftaran tanah-tanah Indonesia secara memuaskan, oleh karena 

                                                             
17 BF. Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, (Jakarta : Toko Gunung 
Agung Tbk, 2005), halaman 92. 
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hal-hal yang menyangkut status hukum dari hak-hak atas tanah seperti pemberian 

kekuatan bukti pada daftar umum dan peta kadaster serta pendaftaran dari setiap 

peralihan hak tidak dapat diatur dalam peraturan tersebut, mengingat hal dimaksud 

merupakan materi yang harus diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, 

Pemerintah Indonesia yang baru terbentuk yang menyadari pentingnya pengaturan 

mengenai pertanahan termasuk pendaftaran tanah yang harus dituangkan dalam suatu 

undang-undang, maka Presiden Soekarno membentuk Komisi Negara untuk 

menyusun bahan-bahan yang menjadi landasan hukum pertanahan yakni dengan 

Penetapan Presiden Nomor 16 tahun 1948 tentang pembentukan Panitia Agraria 

Yogyakarta. Dari segi kelembagaan, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden 

Nomor 55 tahun 1955 tentang pembentukan Kementerian Agraria, yang tugasnya 

selain menyiapkan penyusunan hukum agraria juga bertugas menjalankan segala 

usaha untuk menyempurnakan kedudukan da kepastian hak atas tanah bagi rakyat. 

Sejalan dengan hal tersebut, maka jika selama ini dari tahun 1945 sampai 

tahun 1957 instansi yang melaksanakan pendaftaran tanah tetap Jawatan Pendaftaran 

Tanah di bawah Kementerian Kehakiman, maka berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 190 tahun 1957 tanggal 1 Juni 1957, Jawatan Pendaftaran Tanah dialihkan ke 

dalam Kementerian Agraria, dengan tugas: pertama, pengukuran, pemetaan dan 

pembukuan semua tanah di wilayah Indonesia; dan kedua pembukuan hak-hak atas 

tanah serta pencatatan pemindahan hak-hak tersebut.  

 

 

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

1. Tahun-tahun pertama penyelenggaraan kadaster di Indonesia dilakukan oleh suatu 

instansi yang disebutkan apa? 

2. Apa perbedaan antara kadaster kuno dengan kadaster arti modern? 

3. Apa fungsi “Heemraden Briefje/Heemraden Kennis”? 

4. Apa yang dimaksud dengan “Yuridische Levering”? 

5. Apa perbedaan tugas Baljuw dengan Dewan Heemraden? 

6. Siapakah yang melaksanakan tugas-tugas pelaksanakan peralihan hak dan 

pendaftaran hak di Indonesia sebelum UUPA? 

LATIHAN 3 
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Dualisme hukum dalam lapangan Hukum Agraria membagi hak-hak atas tanah 

menjadi hak-hak Barat, dan hak-hak adat. Hak-hak atas tanah adat, keberadaannya 

melalui proses penggarapan, kemudian dilegalkan secara lisan oleh penguasa kampung, 

sehingga lahir hubungan kepemilikan yang diakui masyarakat dan resmi menjadi milik 

seseorang. Legalitas yang memberikan kepastian hanya dari pengakuan para tetua adat 

dari keterlibatan dalam setiap peralihan hak.  

Penyelenggaraan pendaftaran tanah bagi tanah hak Barat dapat dikelompokan 

menjadi tiga periode yaitu Pra-Kadaster, Kadaster Lama, dan Kadaster Baru. Priodesasi 

dari perkembangan kadaster didasarkan pada pembentukan instansi yang melaksanakan 

tugas pendaftaran tanah. Dalam periode Pra-kadaster, pendaftaran tanah telah 

berkembang dari pengertian kadaster yang kuno menjadi pengertian kadaster modern. 

Hanya saja, peraturan-peraturan penyelenggaraan kadaster belum mengatur secara 

sistematis dan terperinci dan penyelenggaraan kadaster mengalami kegagalan. Sedangkan 

perkembangan peralihan hak terdapat dua periode yakni sebelum Ordonansi Balik Nama 

dan Periode Ordonansi Balik Nama. 

 

 

Lingkari huruf (B/S) sesuai pilihan jawaban yang benar / salah dari pernyataan berikut. 

1.   (B / S) Kadaster pada hakekatnya adalah kegiatan pengukuran, pemetaan dan 

pembukuan tanah;  

2.   (B / S) Sebelum abad 19 kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia hanya dilakukan 

kegiatan pengukuran bidang-bidang tanah; 

3.   (B / S) Periode kadaster modern di Indonesia sudah untuk tanah adat dengan 

pengukuran dan pendaftaran hak oleh  Baljuw dan Scheepen; 

4.   (B / S)  Surat keterangan pengukuran yang dibuat oleh Dewan Heemraden 

berfungsi sebagai syarat pendaftaran peralihan hak; 

5.   (B / S)  Kegiatan pendaftaran bagi tanah-tanah yang dikuasai pribumi sebelum 

UUPA  umumnya termasuk recht kadaster; 

6.   (B / S)  Bukti pembayaran pajak yaitu petuk pajak bumi, landrente, pipil/girik saat 

ini dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah 

RANGKUMAN 3 

TES FORMATIF 3 
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7.   (B / S) Pendaftaran tanah dengan sistem buku tanah (grondbook stelsel) sudah 

dipakai di Indonesia yaitu: Lingga, Sumatera Utara (grant), dan Yogyakarta 

serta kota-kota di ex-Karesidenan Surakarta. 

8.   (B / S) Hak-hak adat seperti Hak Eigendom, Hak Erfpacht dan Hak Opstal, 

merupakan hak (tanah-tanah Indonesia) yang tunduk pada hukum bagi 

golongan Bumi Putera; 

9.   (B / S) Kegunaan atau fungsi kadaster menurut Douglas J Whalan adalah tujuan 

privat; 

10.  (B / S) Batas terjamin adalah batas bidang tanah yang sifatnya umum dan 

memenuhi azas contadictoire delimitatie. 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif 8 yang terdapat 

pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian gunakan 

rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi 

kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 
Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 10 
Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali;   70 – 80 %    =  Cukup 

80 – 90 %    =  Baik;  ≤ 70  %   =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL 

IV 

PENDAFTARAN TANAH  

MENURUT PP NOMOR 10 TAHUN 1961 

 

A. Pendahuluan 

Pasal 19 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa tujuan pendaftaran tanah hanya 

untuk kepentingan pemberian jaminan kepastian hukum. Sungguhpun dalam sistem 

pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UUPA, bahwa 

tujuan pendaftaran tanah untuk kepastian hukum memang merupakan tujuan yang 

primer, tetapi di samping itu pendaftaran tanah dapat juga dipakai untuk keperluan-

keperluan lain, misalnya untuk keperluan pemungutan pajak (fiskal). 

Kemudian pelaksana dari kegiatan pendaftaran tanah tersebut, menurut Pasal 19 

ayat (1) UUPA diinstruksikan kepada Pemerintah, artinya perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari kegiatan pendaftaran tanah 

tersebut (di dalamnya mencakup inisiatif, metode/cara, dana/biaya, sumber daya 

manusia dan sarana prasarana) semuanya dilakukan oleh Pemerintah, dikenal 

kemudian dengan pendaftaran tanah sistematik. 

Sungguhpun dalam UUPA, masih dimungkinkan pelaksanaan pendaftaran tanah 

atas inisiatif dan biaya dari pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 

22, 32 dan 38 UUPA, dikenal kemudian pendaftaran tanah sporadik. 

Kemudian pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan atas semua bidang-bidang 

tanah di seluruh Indonesia, dengan demikian tidak ada perbedaan perlakuan terhadap 

obyek bidang tanah yang akan didaftar, baik yang berasal dari hak-hak atas tanah 

berdasarkan Hukum Adat maupun yang berdasarkan Hukum Eropa, semua akan 

menjadi hak-hak yang diatur dalam UUPA, dengan kata lain dualisme dalam hak-hak 

tanah dihapuskan, sehingga pendaftaran tanah yang diperintahkan dalam Pasal 19 

UUPA itu mau tidak mau meliputi semua tanah yang terletak di wilayah Republik 

Indonesia. 

Selanjutnya dengan ditetapkannya dalam Pasal 19 ayat (1), bahwa pendaftaran 

tanah itu harus diatur dalam peraturan pemerintah, maka peraturan pemerintah yang 

mengatur penyelenggaraan pendafataran mendapat landasan yang kuat. 



Pendaftaran Tanah_Modul-IV_D1_2014  85 

Apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah dalam pasal 19 ayat (1) UUPA 

ditegaskan dalam ayat (2) yang menetapkan ruang lingkup dari kegiatan pendaftaran 

tanah tersebut, yakni bahwa pendaftaran tanah itu meliputi : a) Pengukuran, perpetaan 

dan pembukuan tanah; b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 

tersebut; dan c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka materi yang diatur dalam Pasal 19 ayat 

(2) sub a adalah termasuk dalam lingkup kegiatan kadaster, sedang materi yang diatur 

dalam sub b termasuk dalam ketentuan pendaftaran hak (Overscrijvings Ordonantie 

(Stb. 1834 Nomor 27))
1
. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dapat pula 

dirumuskan sebagai meliputi kadaster dan pendaftaran hak.
2
 Oleh karena itu 

pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah sebelum 

berlakunya UUPA mempunyai arti yang lebih sempit dari pendaftaran tanah yang 

dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA. Dengan berlakunya UUPA, maka 

pendaftaran tanah yang dimaksud adalah yang dipakai dalam arti yang dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2). Sedang untuk pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh 

Jawatan Pendaftaran Tanah sebelum berlakunya UUPA dipakai istilah kadaster. 

Produk dari pendaftaran tanah adalah diberikannya surat bukti hak kepada 

pemegang hak sebagai tanda bukit hak yang kuat, bukan sebagai satu-satunya bukti 

hak (mutlak). Hal ini juga menyangkut kekuatan bukti dari suatu bukti hak yang 

dalam teori disebut asas publisitas. Bila disebutkan sebagai alat bukti hak yang kuat, 

maka yang dipakai dalam pendaftaran tanah di Indonesia adalah asas publisitas yang 

negatif. 

                                                             
1 Imam Soetiknjo, Proses Terjadinya UUPA, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1987), hal. 106 
2 Dibedakan antara pendaftaran suatu alas hak (title) atau kadaster dan perekaman (recording) dari suatu 
bukti atau pendaftaran hak, yakni : 
a. Pada pendaftaran suatu alas hak, negara menyediakan suatu rekaman umum (publik record) daripada 

alas hak, dimana seseorang akan berpegang padanya. 

b. Di lain pihak perekaman dari suatu hak, menyediakan suatu perekaman perbuatan hukum (deed of 

conveyance) dan lain-lain upaya tanpa suatu jaminan akan alas hak tersebut, menyerahkan kepada 

pembeli dan orang lain yang berkepentingan untuk menilai upaya dari perekaman tersebut dan 

menyimpulkan sendiri konklusinya atas akibatnya pada alas hak tersebut. (AP. Parlindungan, 

Pendaftaran Tanah di Indonesia, Op.cit,. halaman 12) 



Pendaftaran Tanah_Modul-IV_D1_2014  86 

Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur pemberian surat tanda bukti hak 

dan arti pendaftaran bagi peralihan hak, maka hal-hal yang menyangkut status tanah 

mendapat landasan hukum yang kuat. Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 19 

ayat (1) UUPA, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah, diterbitkan tanggal tanggal 23 Maret 1961, telah diumumkan pada 

Lembaran Negara 1961/28 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171. Dengan 

PP ini sekaligus mencabut semua peraturan pendaftaran tanah yang berlaku 

sebelumnya. Pendaftaran tanah tersebut tetap dalam kerangka dan prinsip-prinsip 

yang termuat dalam Pasal 19 UUPA dan diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran 

Tanah, Kementerian Agraria. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dibangun oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 meliputi kadaster dan pendaftaran hak. 

Pendaftaran hak-hak atas tanah dalam daftar-daftar umum harus dilakukan setelah 

bidang-bidang tanah yang menjadi obyek hak-hak diukur dan dipetakan. Selama 

bidang tanah belum diukur dan dipetakan, maka hak-hak yang bersangkutan belum 

dapat didaftarkan dalam daftar-daftar umum. Sehubungan dengan hal tersebut, 

apabila pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang terletak dalam wilayah 

Indonesia dilakukan secara tahap demi tahap atau daerah, maka pendaftaran hak-hak 

dengan sendirinya hanya dapat dilakukan di daerah-daerah yang telah mendapat 

giliran, sedangkan pengukuran dan pemetaan di daerah lainnya harus ditunda sampai 

bidang-bidang tanah dalam daerah-daerah itu mendapat giliran diukur dan dipetakan. 

Penundaan pendaftaran hak-hak atas tanah di suatu daerah akan menimbulkan 

kesulitan bagi pengalihan hak atas tanah di daerah itu. Mengingat hal tersebut, 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur pelaksanaan pendaftaran 

tanah baik pendaftaran tanah untuk pertamakali serta pendaftaran tanah karena 

peralihan hak.  

 

B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

1. Pendaftaran Tanah Pertama kali 

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini 

diputuskan bahwa Pemerintah mencabut semua peraturan pendaftaran tanah yang 

berlaku sebelumnya. Ketentuan mencabut peraturan pendaftaran tanah sebelum 
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UUPA, membawa konsekuensi tidak berlakunya juga produk pendaftaran tanah 

yang pernah diterbitkan dalam administrasi pertanahan sebelum UUPA sebagai 

bukti kepemilikan hak atas tanah. Artinya untuk memperoleh kepastian hukum 

hak atas tanah, maka wajib didaftarkan melalui ketentuan Peraturan Pemerintah   

ini, melalui pendaftaran tanah untuk pertama kali.  Penyelenggaraan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali dilakukan dengan dua cara yaitu: 

a. Pendaftaran Tanah Desa Lengkap 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tidak dijelaskan 

maksud dari pendaftaran tanah secara lengkap tersebut, namun sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diartikan sebagai pendaftaran yang 

meliputi kegiatan kadastral dan pendaftaran hak. Selanjutnya dalam Pasal 12 

ditetapkan bahwa pembukuan hak-hak dalam buku tanah (daftar umum) 

dilakukan setelah bidang-bidang tanah yang menjadi obyek hak-hak itu diukur 

dan dipetakan pada peta pendaftaran dan kepada pemegang hak diberikan 

sertipikat sebagai tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat 

ukur. Adapun tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah desa lengkap adalah: 

 

1) Penetapan Desa menjadi Daerah Persiapan 

Penetapan suatu daerah menjadi daerah penyelenggaraan pendaftaran tanah 

secara lengkap tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

10 tahun 1961 tetapi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 

Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa suatu daerah diusulkan 

kepada Menteri Agraria untuk dinyatakan sebagai daerah lengkap oleh 

Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah. Daerah tersebut harus ditetapkan 

terlebih dahulu sebagai daerah persiapan penyelenggaraan pendaftaran tanah 

secara lengkap. Daerah yang akan ditetapkan sebagai daerah persiapan 

tersebut, akan dilakukan kegiatan : a) pengukuran titik-titik dasar dari 

seluruh daerah persiapan; b) pembuatan peta-peta titik-titik dasar; c) 

pembagian daerah persiapan dalam daerah-daerah lembar dan pembuatan 

lembar-lembar dari daerah-daerah tersebut; dan d) pengukuran dan 

pembuatan peta-peta situasi dari persiapan desa demi desa. 
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2) Penetapan Desa Lengkap 

Setelah peta-peta situasi dari suatu daerah persiapan selesai dibuat, 

maka daerah persiapan ini dapat diusulkan oleh Kepala Direktorat 

Pendaftaran Tanah kepada Menteri Agraria untuk ditetapkan sebagai daerah 

lengkap. Dengan ditetapkannya suatu desa menjadi desa lengkap, 

dilanjutkan dengan kegiatan penunjukan petugas pelaksana dan kegiatan 

lapangan seperti pengukuran dan pemetaannya serta penyelidikan riwayat 

tanah. Setelah suatu desa ditetapkan menjadi desa lengkap oleh Menteri 

Agraria, dilakukan pengukuran semua bidang-bidang tanah yang ada di desa 

tersebut
3
 tanpa kecuali baik tanah hak maupun tanah negara. Sebelum 

bidang-bidang tanah tersebut di ukur, dilakukan kegiatan penyelidikan 

riwayat tanah dan penetapan batas-batas bidang tanahnya. Batas-batas dari 

sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. 

Kegiatan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batas bidang 

tanah dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk (atau penjabat yang ditunjuk) 

oleh Menteri Agraria, terdiri atas: 1) seorang pegawai Jawatan Pendaftaran 

Tanah sebagai ketua dan, 2) dua (dua) atau lebih orang yang berasal dari 

Pemerintah Desa letak tanah sebagai anggota. Jika Menteri Agraria 

memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan 

seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. 

Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-

keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan. Hasil penyelidikan 

riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-

isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan 

ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan 

atau wakilnya. 

 

                                                             
3 Pasal 2 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1961 menentukan bahwa: Menteri Agraria menetapkan saat mulai 

diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap disesuatu daerah, serta Pasal 3 ayat 1 menentukan 

bahwa: Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi 

desa. 
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b. Pendaftaran Tanah Desa Tidak Lengkap 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara tidak lengkap tidak ditegaskan 

dalam suatu pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Dari Pasal 

16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa pendaftaran tanah secara tidak 

lengkap adalah pendaftaran tanah yang hanya meliputi pendaftaran hak-hak. 

Dalam hal ini pembukuan hak-hak dalam daftar umum dapat dilakukan tanpa 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang menjadi obyek hak tersebut, dan 

kepada pemegang hak diberikan sertipikat sementara, yaitu surat tanda bukti hak 

(salinan buku tanah) tanpa surat ukur. 

Pendaftaran tanah secara tidak lengkap dengan sendirinya tidak dapat 

menjamin kepastian hukum mengenai letak, luas dan batas-batas bidang tanah 

yang didaftar, tetapi yang dijamin hanya kepastian hukum mengenai subyek 

haknya. Hal ini tentunya kurang tepat jika dikaitkan dengan tujuan pendaftaran 

tanah, karena apabila obyek tanah tidak pasti maka subyek haknya juga tentu 

tidak pasti dan pemberian sertipikat sementara kepada pemegang hak dapat 

menimbulkan sengketa di bidang pertanahan.
4
 

Apabila di suatu daerah belum ditetapkan sebagai daerah lengkap namun 

telah pernah dilakukan aktivitas pendaftaran tanah atau bersentuhan dengan 

administrasi pertanahan secara sederhana, dengan melahirkan surat hak tanah 

seperti yang didasarkan kepada ketentuan Stb. 1834 Nomor 27, Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 9 tahun 1959 dan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Keresidenan Surakarta dan Sumatera Timur dan 

telah pula diuraikan dalam surat ukur lama yang menurut Kepala Kantor 

Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat teknis, dapat dibukukan dalam daftar 

buku tanah dan kepada yang berhak diberikan sertipikat. 

 

2. Pendaftaran Peralihan Hak 

Dalam hal pendaftaran hak, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 

tahun 1961 mengatur bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak 

                                                             
4 Irawan Soerodjo, Op.cit., halaman 92. 
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atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau 

meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan 

dengan sesuatu akta yang bentuknya dan dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang 

ditetapkan dan/atau ditunjuk oleh Menteri Agraria. 

Selanjutnya diatur bahwa Pejabat dapat menolak permintaan untuk 

membuatkan akta tersebut atas tanah yang sudah dibukukan, apabila : a) permintaan 

itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan; dan b) tanah yang 

menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan 3) tidak disertai denan 

surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran. 

 

C. PELAKSANA PENDAFTARAN TANAH 

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan terdahulu bahwa pendaftaran 

tanah di daerah lengkap dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah. Dalam hal ini 

instansi yang mengatur dan menata masalah pertanahan. Sesuai dengan Keputusan 

Presiden Nomor 55 tahun 1955 telah dibentuk Kementerian Agraria dan melalui 

Keputusan Presiden Nomor 190 tahun 1957 Jawatan Pendaftaran Tanah dimasukkan 

ke dalam Kementerian Agraria, maka setelah berlakunya UUPA dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria 

Nomor 1 tahun 1964 mengenai susunan dan organisasi Kantor Pusat Departemen 

Agraria. Bagian yang menangani masalah pendaftaran tanah dalam susunan 

organisasi Departemen Agraria tersebut adalah Direktorat Pengukuran Dasar Area 

Survey, juga masih ada satuan-satuan organisasi di luar Kantor Pusat Departemen 

Agraria yang berkaitan dengan tugas pendaftaran tanah, yakni: 1) Direktorat 

Pendaftaran Tanah; 2) Lembaga Penafsiran Potret Udara; 3) Perusahaan Negara (PN) 

Pengukuran dan Pemetaan; dan 4) Badan-badan pelaksana di daerah, 

Kemudian setelah tahun 1965, Departemen Agraria diciutkan menjadi 

hanya setingkat Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Agararia dan bagian 

yang menangani pendaftaran tanah disebut Direktorat Pendaftaran Tanah. 

Sejak tahun 1988, Direktorat Agraria dipisahkan dari Departemen Dalam 

Negeri dan dibentuk Lembaga Pemerintah Non Departemen yang diberi nama Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988, yang 
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salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran 

tanah dalam upaya memberikan kepastian hak di bidang pertanahan. Kemudian 

melalui Keputusan Kepala BPN Nomor 11/Ka.BPN/88 mengenai susunan organisasi 

BPN, maka bagian yang menangani pendaftaran tanah dinamakan Deputi Bidang 

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006   dan 

dirubah berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2013 (sekarang Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) yang menangani pendaftaran tanah dinamakan 

Deputi Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah dan yang melaksanakan 

pengukuran Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan. 

 

 

 

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

1. Jelaskan kegiatan pendaftaran tanah desa lengkap yang diatur PP 10 Tahun 1961. 

2. Jelaskan yang saudara ketahui mengenai sertipikat sementara. 

3. Apa beda pendaftaran hak  alas hak dengan perekaman (recording) dari suatu 

bukti peralihan? 

4. Apa persamaan dan perbedaan pendaftaran desa lengkap dan desa belum lengkap. 

5. Jelaskan dasar pendaftaran peralihan hak yang diatur PP No. 10 Tahun 1961. 

 

 

Pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tetap dalam kerangka dan prinsip-prinsip dalam Pasal 19 UUPA, diselenggarakan 

oleh Jawatan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria, penyelenggaraannya 

meliputi kadaster dan pendaftaran hak. Penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dilakukan dengan dua cara yaitu pendaftaran tanah desa lengkap dan 

desa belum lengkap, serta pendaftaran peralihan haknya berdasar akta PPAT. 

LATIHAN 4 

RANGKUMAN 4 
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Lingkarilah huruf ( B / S ) sesuai pilihan jawaban yang benar atau salah dari pernyataan 

berikut. 

1.   (B / S) Berdasarkan PP 10 Tahun 1961 pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan 

oleh Jawatan Pendaftaran Tanah, Kementrian Kehakiman 

2.   (B / S) Dalam rangka menjamin kepastian hukum, dalam PP 10 Tahun 1961 

dlaksanakan penyelidikan riwayat tanah oleh Panitia Desa. 

3.   (B / S) Dalam pendaftaran suatu alas hak, negara menyediakan suatu rekaman 

umum (publik record) daripada alas hak. 

4.   (B / S)  Perekaman dari suatu hak, menyediakan suatu perekaman perbuatan 

hukum disebut title recording. 

5.   (B / S)  Hasil pendafaran tanah desa belum lengkap sama berupa sertipikat ha 

katas tanah 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif 8 yang 

terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 
Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 5 
Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali;   70 – 80 %    =  Cukup 

80 – 90 %    =  Baik;  ≤ 70  %   =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Saudara 

dapat meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 

 

TES FORMATIF 4 
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MODUL 

V 

PENDAFTARAN TANAH  

MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 1997 

 

A. Latar Belakang 

Pembahasan pada Modul III, diketahui bahwa ternyata di Indonesia sejak lama 

telah dilakukan pendaftaran tanah, hanya saja obyeknya terbatas pada tanah-tanah yang 

tunduk pada BW atau KUH, yang jumlahnya sedikit. Pendaftaran tanah baru mendapat 

perhatian penuh sejak diterbitkannya UUPA dan ditindaklanjuti dengan aturan teknis-

operasionalnya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Dengan terbitnya 

peraturan perundangan tersebut landasan yuridis dengan pengaturan makna teknis yang 

ada diharapkan dapat terlaksana pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dan dapat 

diwujudkan tujuan dari pendaftaran tanah tersebut secara sempurna, yang didukung 

dengan sistem kerja yang dapat berkesinambungan serta memberikan jaminan bagi 

pemeliharaan data dan informasi pendaftaran tanah yang bersangkutan. 

Kenyataan adanya landasan yuridis (UUPA) yang dilengkapi dengan aturan teknis 

operasional (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961) bagi pelaksanaan tugas dan 

fungsi pendaftaran tanah, jelas tidak cukup memadai untuk pencapaian tujuan 

mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia. Apalagi dalam melanggengkan tercapainya 

tujuan penciptaan kepastian dan jaminan kepastian hukum yang menyeluruh atas 

pemilikan bidang-bidang tanah secara individu, kolektif dan kepemilikan publik (aset 

instansi Pemerintah). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang ditetapkan tidak 

lama sesudah UUPA diundangkan, telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada 

waktu itu dan juga telah diperhitungkan apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan 

datang, namun dalam perjalanannya telah terjadi banyak perkembangan terutama dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan kepastian kepemilikan hak 

atas tanah. Disamping itu, tidak dapat dipungkiri telah terjadi perkembangan ilmu dan 

teknologi yang memungkinkan pemanfaatan metode, penyimpanan serta penyajian data 

pendaftaran tanah yang canggih/modern untuk terwujudnya percepatan pelaksanaan dan 

tujuan pendaftaran tanah, ternyata belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
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10 Tahun 1961. Sehingga kemudian diperlukan pengembangan kerangka landasan yang 

diletakkan dalam bentuk peraturan perundangan yang baru mengenai pendaftaran tanah 

yang sesuai dengan kondisi realitas pendaftaran tanah pada zamannya. 

Selama lebih dari 48 Tahun (sejak diterbitkan UUPA sampai dengan Tahun 1997), 

Pemerintah telah melaksanakan pendaftaran tanah dangan landasan kerja dan landasan 

hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Dengan keterbatasan yang ada, 

ternyata pelaksanaan pendaftaran tanah hanya menghasilkan lebih dari 18 juta bidang 

tanah yang dapat didaftar. Hasil tersebut dipandang masih belum memadai mengingat 

jumlah bidang tanah yang ada yang masih menuntut untuk didaftar di seluruh Indonesia 

saat itu (1997) diperkirakan 75 juta bidang, kemudian terjadi perkembangan atasnya baik 

melalui pewarisan, pemisahan, pemecahan dan pemberian-pemberian hak baru sehingga 

saat ini diperkirakan terdapat 85 juga bidang tanah dan dalam satu dasawarsa ke depan 

diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 95 juta bidang tanah. 

Kendala utama tidak terwujudnya kualitas dan kuantitas pendaftaran tanah, 

uamanya karena kekurangan anggaran, alat dan tenaga. Di samping keadaan obyektif 

bidang-bidang tanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang 

luas, sebagian besar penguasaannya tidak pula didukung oleh alat-alat pembuktian yang 

mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Keadaan ini sudah diupayakan 

penyelesaiannya melalui berbagai cara dan strategi dalam pelaksanaan dan percepatan 

pendaftaran tanah dengan berbagai bentuk kerja lembaga pertanahan seperti Prona, 

Program Ajudikasi, konsolidasi tanah, redistribusi tanah obyek landreform dan program 

sertipikasi massal swadaya lainnya. Berbagai langkah yang ditempuh itu tetap 

dimaksudkan untuk mempercepat pendaftaran tanah. Salah satu langkah operasional 

tersebut adalah pengembangan model pendaftaran tanah desa demi desa menjadi 

pendaftaran tanah secara sistematik, yakni dengan mendaftar semua bidang tanah di suatu 

wilayah yang ditentukan, misalnya wilayah suatu desa atau sebagiannya. Pendaftaran 

tanah dengan cara ini diharapkan dapat memberi hasil yang lebih besar dalam waktu yang 

relatif lebih singkat, karena pengumpulan data pendaftaran tanahnya dilakukan secara 

serentak mengenai semua bidang tanah yang ada di wilayah tersebut.  

Dengan model seperti ini masyarakat luas mengetahui diadakannya pendaftaran 

tanah sehingga keberatan-keberatan yang ada segera diketahui pula. Selain itu cara 
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pendaftaran tanah secara sistematik juga menghasilkan peta pendaftaran tanah yang 

memuat peta bidang-bidang tanah yang sudah didaftar secara terkonsolidasi dan 

terhubung dengan titik ikat tertentu, sehingga dikemudian hari dapat dilakukan 

rekonstruksi batas dengan mudah. Dengan demikian dapat dihindarkan adanya sengketa 

mengenai batas bidang tanah yang sampai sekarang sering terjadi, bahwa di atas tanah 

yang sudah pernah terdaftar masih bersengketa atas dasar data teknis yang tidak akurat. 

Semula upaya pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis yang sebagian 

dibiayai dengan pinjaman dari bank dunia ini telah melewati tahap pelaksanaanya secara 

besar-besaran hampir di seluruh ibukota yang ada di Indonesia. Target jangka panjangnya 

adalah untuk menyelesaikan pendaftaran semua bidang tanah di seluruh Indonesia dalam 

masa dua puluh lima Tahun. Pekerjaan dengan metode pendaftaran tanah secara sistematis 

tersebut adalah suatu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu harus didekati dari segala 

aspek pendekatannya, termasuk yang paling utama adanya dukungan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan landasan operasionalnya, 

disamping kurang mengadopsi keakurasian pelaksanaan (mulai dari proses awal sampai 

pendokumentasian dan penyimpanan data pendaftaran), juga tidak lagi dianggap 

memberikan kepastian hukum dan kepastian hak sesuai tuntutan masyarakat dan dinamika 

perkembangan zaman.  

Hal yang demikianlah salah satu yang dianggap menjadi alasan dilakukannya 

penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dengan menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sungguhpun diakui selama ini peraturan 

tersebut telah berjasa memberikan landasan hukum bagi pendaftaran tanah di Indonesia 

selama kurun waktu 48 Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang 

merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tetap 

dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan selama ini yang pada hakikatnya sudah 

ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah. Hal 

yang lebih penting lagi adalah menyangkut sistem pendaftaran tanah yang dikembangkan 

terutama menyangkut sistem publikasinya yang tetap menggunakan sistem negatif tetapi 

yang mengandung unsur positif, karena dengan pendaftaran tanah hanya akan 



Pendaftaran Tanah_Modul-V_D1_2014  96 

menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat.
1
  

Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, pertama secara 

sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas semua bidang tanah (massal) yang 

meliputi wilayah satu desa/kelurahan atau sebagiannya yang pelaksanaannya atas prakarsa 

Pemerintah (mengikuti sistem pendaftaran tanah secara desa demi desa), kedua secara 

sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang tanah tertentu atas permintaan pemegang 

atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal. 

Prinsip-prinsip yang terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 justru 

dipertegas dan diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

Penegasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan 

upaya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada sekaligus penyesuaian terhadap 

perkembangan kebutuhan masyarakat sebagaimana prinsip-prinsipnya telah diamanatkan 

oleh UUPA. 

Ketentuan baru pendaftaran tanah dimaksud secara substansial tetap menampung 

konsepsi-konsepsi Hukum Adat yang hidup dan berakar dalam masyarakat, sehingga 

dengan demikian memperkuat kerangka tujuan UUPA yaitu untuk menciptakan unifikasi 

Hukum Tanah Nasional yang memang didasarkan pada Hukum Adat. 

Aspek-aspek pendaftaran tanah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 dengan mempertahankan sebagian kelembagaan yang dianut oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan berbagai kebijaksanaan baru yang akan 

dikembangkan, memang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemberian jaminan 

kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah dan untuk menumbuh-

kembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai aktifitas di atas 

tanah, baik yang belum maupun yang sudah terdaftar. 

 

B. Prinsip-prinsip dan Permasalahan Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 diamanatkan bahwa 

rangkaian kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah harus dilakukan teratur guna 

memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Teratur, maksudnya adalah 

                                                             
1 Perhatikan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA; 
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menunjukkan adanya semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan 

yang sesuai karena hasilnya merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan 

pembuktian tidak selalu sama dalam negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran 

tanah. Untuk itu, sebagai arah atau pedoman pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah 

ditentukan prinsip-prinsip dasar yang meliputi asas-asas, tujuan dan obyek atau sasaran 

pendaftaran tanah.  

Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. 

Setidak-tidaknya asas hukum dipandang sebagai dasar – dasar atau petunjuk arah dalam 

pembentukan hukum positif. Dalam hal ini, Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, 

menentukan asas pendaftaran tanah yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan 

terbuka.  Pertama, asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya 

maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Kedua, asas aman dimaksudkan 

untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan 

cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan 

pendaftaran tanah itu sendiri. Ketiga, asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi 

pihak-pihak yang memerlukan, khususnya untuk memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi lamah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang 

memerlukan. Terakhir, asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya, dan data yang tersedia 

harus menunjukkan keadaan yang mutakhir untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar 

dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari. 

Jika dihayati maksud asas-asas tersebut, hakekatnya dapat dikelompokan menjadi 

2 (dua) yaitu sederhana dan terjangkau serta aman dan mutahir, karena akan sangat 

menentukan dalam operasional di lapangannya. Kebijakan pendaftaran tanah yang 

mengarah pada kesederhanaan, di satu sisi dapat dibenarkan karena sesuai dengan kondisi 

sosial budaya masyarakat pada umumnya, namun disisi lainnya telah pula ditetapkan 

bahwa pendaftaran tanah harus mengarah pada jaminan kepastian hukum (keamanan) 

kepemilikan tanah masyarakat.
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1. Kesederhanaan dalam Pembuktian Pemilikan atau Penguasaan Tanah (Hak Lama)
 2
 

Seseorang dan atau badan hukum dapat memperoleh atau memiliki/ 

menguasai tanah menurut hukum positif di Indonesia melalui beberapa cara yaitu: 

pertama, melalui lembaga konversi (baik cara penegasan hak maupun pengakuan 

hak), kedua melalui lembaga Pemberian (Penetapan) Hak oleh Pemerintah yaitu 

untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara (berasal dari Tanah Negara), dalam 

hal ini tentunya termasuk juga melalui Pembukaan Tanah (Ontgeining). Ketiga yaitu 

melalui lembaga Pemindahan-tangan (levering/beschiken) yang sering disebut 

peralihan hak. Khususnya cara pertama dan kedua merupakan suatu cara yang 

mempunyai perbedaan yang mendasar, baik dalam konsep maupun proses 

perolehannya.  

Menurut Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997, untuk pendaftaran hak lama 

dalam hal ini misalnya tanah milik adat haruslah dilakukan dengan konversi, baik 

melalui penegasan hak maupun pengakuan hak. Hanya saja dalam PP ini tidak 

menjelaskan lebih jauh tentang konversi dimaksud, sehingga menjadikan pertanyaan 

apakah lembaga konversi itu masih ada atau tidak. Kata-kata konversi masih 

terdapat dalam Daftar isian 201 (Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan 

Batas. Konversi hak-hak atas tanah adalah penggantian atau perubahan hak-hak atas 

tanah dari status yang lama yaitu sebelum berlakunya UUPA (hak-hak atas tanah 

yang diatur dan tunduk pada hukum adat dan hukum Barat) menjadi status yang 

baru, sebagaimana diatur menurut Pasal 16 UUPA. Terhadap pelaksanaan konversi 

itu sendiri A.P. Parlindungan menyatakan bahwa: “pelaksanaan konversi itu sendiri 

merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sangat drastis, oleh karena sekaligus ingin 

diciptakan berkembangnya suatu unifikasi hukum keagrariaan di tanah air kita, 

sunggupun harus diakui persiapan dan peralatan, perangkat hukum maupun tenaga 

trampil belumlah ada sebelumnya”. 

Adapun yang menjadi landasan hukum konversi terhadap hak-hak atas tanah 

yang ada sebelum berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 adalah bagian 

kedua dari UUPA “tentang ketentuan-ketentuan konversi yang terdiri IX Pasal yaitu 

                                                             
2 Topik ini diambil dari makalah yang disampaikan penulis dalam rangka Workshop Penyegaran Pemahaman 
Ilmu Pertanahan bagi Pegawai Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 28 September 2013; 
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dari Pasal I sampai dengan Pasal IX”. Khususnya untuk konversi tanah-tanah yang 

tunduk kepada hukum adat dan sejenisnya diatur dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal 

VII ketentuan-ketentuan konversi. Disamping itu untuk pelaksanaan konversi yang 

dimaksud oleh UUPA dipertegaskan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 

Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 dan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 

26/DDA/1970 yaitu tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak 

Indonesia Atas Tanah. Walaupun pada kenyataannya UUPA telah melakukan 

perombakan yang mendasar terhadap sistem-sistem agraria, terdapat dalam bagian 

kedua dari UUPA adalah merupakan suatu pengakuan terhadap adanya jenis-jenis 

hak atas tanah yang lama, walaupun hak tersebut perlu disesuaikan dengan hak-hak 

yang ada dalam UUPA, sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan jiwa 

dan filosofi yang terkandung dalam UUPA.  

Konversi bekas hak-hak Indonesia atas tanah merupakan salah satu 

instrument untuk memenuhi asas unifikasi hukum UUPA. Konversi untuk tanah 

milik adat pada dasarnya merupakan proses penyesuaian “nama/status” hak atas 

tanah yang dahulu pernah ada menjadi nama yang sesuai dengan ketentuan hukum 

positif saat ini. Konversi dilakukan dalam rangka menghargai fakta pemilikan/ 

penguasaan atas bidang-bidang tanah oleh individu dan atau kelompok termasuk 

badan hukum. Dengan demikian, jika kemudian misalnya tanah yang sudah ada 

haknya tersebut diproses melalui pemberiaan hak berarti kita tidak mengakui/ 

menghargai pemilikan/penguasaan tanah masyarakat. Berarti tanah yang 

dimohonkan tersebut dianggap sebagai tanah Negara
3
, juga berarti kita kembali 

menerapkan asas domein
4
. Menurut Penjelasan umum UUPA Bagian II Butir 2 

bahwa: “asas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat 

Indonesia dan asas sebagai Negara yang merdeka dan modern”. Dengan demikian, 

pertanyaan mendasarnya adalah apakah demi “percepatan” proses pendaftaran 

tanahnya kita mengesampingkan/memutar balikkan norma-norma dasar yang sudah 

                                                             
3 Pasal 1 butir 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, dinyatakan bahwa: 

“Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, 

termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas Hak Pengelolaan” 
4 Menurut Budi Harsono (1999: 41, 42) asas Domein Verklaring (pernyataan domein Negara) dinilai sebagai 

tidak menghargai bahkan memperkosa hak-hak rakyat atas tanah yang bersumber pada hokum adat.  
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diatur dalam peraturan perundangan? Apalagi jika kajian kita gunakan dari aspek 

sosiologis, berarti kita sudah tidak lagi menghargai bentuk-bentuk interaksi/ 

hubungan magis-religius masyarakat dengan tanah yang selama ini digunakan dan 

dimanfaatkan.    

Sebagai hukum yang mengatur sebagian besar pemilikan tanah sebelum 

lahirnya UUPA melalui hukum adat masing-masing yang bersifat majemuk, tanah 

milik adat merupakan realitas sosial, sehingga pelaksanaan konversi perlu 

menyesuaikan dengan kebiasaan dan budaya lokal masyarakat setempat. Kiranya 

Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mensyaratkan adanya bukti 

pemilikan tanah dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-

bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar 

kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak 

pihak lain yang membebaninya, bukanlah satu-satunya bukti, namun hanya salah 

satu cara pembuktiannya. Dalam hal terhadap tanah yang sama sekali tidak ada atau 

tidak lengkap tanda bukti pemilikannya, maka dapat dikonversi melalui pengakuan 

hak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 ayat (2) PP dimaksud yang pada hakekatnya 

mempermudah pembuktian adanya hak-hak lama pemilikan tanah oleh sebagian 

besar masyarakat Indonesia. Disadari fakta di lapangan terjadi kelangkaan alat bukti 

tertulis pemilikan tanah, maka pembuktian penguasaan tanah dapat dilakukan 

dengan kenyataan penguasaan fisik dengan syarat tertentu
5
.
 
 

 

2. Keamanan Data/Informasi Pendaftaran Tanah 

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum sesuai tujuan (utama) pendaftaran tanah itu sendiri. 

Pelaksanaan pendaftaran yang teliti dan cermat diharapkan akan membawa 

keuntungan dalam hal menyediakan tingkat keamanan yang tinggi. Keamanan 

merupakan intisari pendaftaran. Pemilik tanah/penguasa fisik tanah, orang yang 

                                                             
5
 Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara 

lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan 

kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara 

berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat-syarat tertentu. 
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membeli atau menyewa tanah, orang yang meminjami uang dengan jaminan tanah, 

pemilik tanah tetangga punya hak melewati tanahnya, dan sebagainya, masing-

masing dan semuanya harus aman. Sekali hak atas tanahnya terdaftar, maka haruslah 

tanpa ada tuntutan (hanya mau tunduk pada pengecualian-pengecualian tertentu).  

Dalam era pembangunan ini, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai 
keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk 
kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan 
dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian 
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan 
tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan 
secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. 

Seseorang mempunyai rasa aman dalam pemilikan/penguasaan tanah jika 
pemilik tanah dapat menggunakan dan atau memanfaatkan tanah – tempat hidup 
dan atau tempat pekerjaan/usahanya- tanpa mendapat gangguan dari pihak lain. 
Keamanan penguasaan tanah merupakan  suatu  pertanyaan  tentang  fakta.  
Sebagai sebuah fakta, dapat berarti tanpa memandang ada atau tidak adanya 
bukti dokumen untuk menyatakan kebenarannya. Keamanan penguasaan tanah, 
tidak perlu terletak pada bukti kepemilikan hak atas tanah pada sebuah kertas 
atau pada suatu catatan (dalam hal ini sertipikat). Hanya saja, pada Negara-
negara yang mengakui hak-hak kekayaan perorangan dan tata hukumnya 
ditegakkan seperti halnya di Indonesia, pengadilan akan membela pendudukan 
terhadap gugatan orang lain, termasuk gugatan Negara atau pemerintah, kecuali 
kepada orang yang dapat membuktikan hak kepemilikannya lebih kuat. 
Sesungguhnya, asalkan orang lain yang tidak dapat memperlihatkan bukti yang 
memperkokoh suatu hak, pengadilan tidak akan memerlukan suatu bukti dari 
yang menduduki tanah, karena pepatah menyatakan bahwa: “pemilikan hukum 
nilainya 9”   

Untuk memperoleh rasa aman dalam pemakaian tanah tidak cukup hanya 
didasarkan pada fakta penguasaan tanah semata, tetapi juga diperlukan bukti 
dokumen (tertulis) berupa catatan-catatan tanah (sertipikat tanah). Keamanan ini 
telah ada sebagai fakta atau kenyataan, dengan atau tanpa adanya keterangan 
untuk membuktikannya. Keterangan tidak merubah kenyataan, walaupun 
kadang-kadang ada saksi yang berharap agar keterangan dapat merubah 
kenyataan. Sekali lagi, keamanan penguasaan tanah ini merupakan kenyataan 
yang tidak tergantung dengan adanya dokumen hak (sertipikat) sebagai bukti 
kepemilikan atas tanah, meskipun jika mempunyai dokumen hak (sertipikat) itu 
enak, menyenangkan dan penting artinya. 

 

Kecermatan diperlukan agar pelaksanaan pendaftaran dapat efektif. Suatu 

pendaftaran yang tidak teliti (tidak cermat, ceroboh) tidak ada gunanya walaupun 

dilakukan secara cepat. Ketelitian dan kecermatan lebih penting (diutamakan) dalam 

pendaftaran tanah daripada pelaksanaannya yang cepat.  

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran 

merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapus dan sahnya peralihan, 
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pembebanan hak tersebut. Ini dapat diartikan bahwa agar rasa aman dalam 

pemilikan/penguasaan tanah diperoleh pemilik tanah wajib mendaftarkan haknya 

pada Pemerintah (dalam hal ini pada kantor pertanahan kabupaten/kota). 

Mendaftarkan hak atas tanah yang dimiliki  mengandung makna mengklaim nama 

yang berhak (pemilik), objek hak (letak dan batas-batas bidang tanah) serta 

kewenangan atas tanah termasuk pembatasannya (beban-beban, maupun tuntutan). 

Jadi fungsi pendaftaran hak adalah untuk lahir/diciptakannya (termasuk perluasan) 

hak sekaligus membatasi kewenangan sesuai isi hak atas tanahnya. 

Dengan asumsi bahwa pendaftaran hak atas tanah itu merupakan kaca yang 

memantulkan kenyataan-kenyataan sekarang (dengan tepat dan teliti) yang bersifat 

material bagi pemilikan tanah. Dengan adanya pengecualian-pengecualian tertentu 

yang tidak dapat dihindarkan, hak penguasaan itu bebas dari semua beban-beban 

hak, kecuali semuanya itu disebutkan/dicatat dalam buku pendaftaran. Ringkasnya 

suatu register (catatan-catatan tanah) wajib mencerminkan keadaan benar secara 

hukum (dan tidak ada cacat tersembunyi). 

Catatan bidang-bidang tanah haruslah lengkap maksud sesungguhnya, 

tidaklah lebih dengan mengatakan bahwa catatan itu harus mencerminkan keadaan 

sesungguhnya yang up-to-date (mutahir/sekarang). Hanya saja perlu disadari bahwa 

bagaimanapun lengkapnya suatu catatan dalam pendaftaran hak atas tanah dapat 

dilaksanakan, masih timbul pertanyaan penting tentang hak-hak maupun 

kemungkinan-kemungkinan tertentu yang mempengaruhi tanah yang tetap harus 

diakui keberadaannya, misalnya perubahan data/informasi pendaftaran tanah tidak 

dapat dilakukan setiap saat karena ada perubahan penguasaan tanah (tanah 

disewakan setiap saat) oleh pemiliknya. Ringkasnya, dalam pelaksanaan pendaftaran 

tanah yang utama adalah adanya catatan-catatan bidang tanah yang dapat 

menginformasikan dan memberikan rasa aman dalam kepemilikan/penguasaan tanah 

(sebagaimana perintah Pasal 19 UUPA).  

Di atas sudah dikatakan bahwa dengan mendaftarakan hak atas tanahnya, 

akan diperoleh keuntungan, berupa menyediakan tingkat keamanan yang tinggi. 

Hanya saja agar semua informasi yang didaftar tersebut benar adanya dan sesuai 

fakta lapangan, bukti-bukti kepemilikan serta tidak bertentangan dengan peraturan-
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perundangan yang ada diperlukan adanya kegiatan ajudikasi yang sangat rumit, 

detail dan diperlukan personel (sumberdaya manusia) terampil serta sarana dan 

prasarana (modal) awal yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa penggunaan asas aman 

akan tidak seirama dengan penggunaan asas sederhana dan asas terjangkau dalam 

pendaftaran tanah.  

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-

ketentuan pokok pendaftaran tanah maupun prosedurnya dengan mudah dapat 

dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 

tanah. Sejalan dengan itu, adalah adanya asas terjangkau dimaksudkan 

keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan 

memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan 

yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa 

terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. Asas keterjangkauan ini merupakan 

kemauan politis sekaligus merupakan suatu strategi untuk melakukan semacam 

“diskriminasi positif” untuk mendahulukan sertipikasi dan memberdayakan 

golongan ekonomi lemah.  

 

3. Jaminan Perlindungan Kepemilikan Tanah 

Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 mengarahkan dalam pendaftaran tanah 

ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para 

pemiliknya, sebagaimana diperintahkan Pasal 19 UUPA. Parlindungan, (1999: 79) 

menyatakan bahwa kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah, merupakan bagian integral dari tujuan hukum pada 

umumnya. Disamping itu, terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan 

untuk tercapainya pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak-

pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dapat dengan mudah memperoleh 

data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Dengan demikian 

terselenggaranya pendaftaran tanah yang baik merupakan dasar dan perwujudan 

tertib administrasi di bidang pertanahan.  
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Pendaftaran bagi Kepentingan Privat vs Publik? 

 
Tanah merupakan sumber segala kekayaan materi. Segala sesuatu yang 

dapat dipakai dan dinilai bersumber dari tanah seperti makanan, pakaian, bahan 
bakar, batu-batu berharga, dan sebagainya. Tersedianya tanah merupakan kunci 
adanya kehidupan serta pemanfaatan tanah merupakan kepentingan yang vital. 
Dengan demikian, urgensi catatan-catatan atas bidang-bidang tanah adalah 
dalam rangka perumusan kebijakan, melakukan pengaturan, pengelolaan tanah 
untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Hanya saja, pencatatan (pensertipikatan) bidang-bidang tanah haruslah 
dipahami benar urgensinya. Pensertipikatan tanah bukanlah sesuatu hal yang 
ajaib, secara otomatis akan menghasilkan penggunaan, dan pemanfaatan tanah 
yang baik, atau dengan sendirinya dapat menyelesaikan sengketa atau konflik 
pertanahan atau menjadikan sistem penguasaan tanah yang adil dan merata. 
Pensertipikatan hanyalah merupakan salah satu sarana atau alat untuk 
membantu mengadministrasikan bidang-bidang tanah untuk berbagai keperluan. 
Pensertipikatan tanah hanya satu alat untuk mencapai tujuan, tetapi tidaklah 
berakhir dalam dirinya sendiri, karena jika hakekat dasarnya ini dilupakan, maka 
banyak waktu dan usaha yang dapat dihabiskan.  

Adapun manfaat adanya sistem administrasi pertanahan yang baik adalah 
terkait dengan suatu harapan akan: pertama, adanya jaminan keamanan 
penggunaan tanah bagi pemilik -privat- (artinya keuntungan bagi perseorangan 
dan atau kelompok, atau badan hukum), dan kedua menciptakan land 
information6, memudahkan  penataan tanah sebagaimana dikehendaki oleh 
geographical system, berarti berhubungan dengan kesejahteraan Negara atau 
masyarakat sebagai keseluruhan (publik).  

Menurut penulis, disinilah letak permasalahan utamanya, yaitu adanya 
“dualisme" dalam meletakkan pondasi arah pendaftaran tanah. Tujuan 
sebagaimana tercantum pada Pasal 3 huruf a PP No. 24 Tahun 1997 
merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh Pasal 19 
UUPA7, sedangkan yang tercantum pada huruf b dan c hanyalah merupakan 
tujuan (“tambahan”) lainnya. Artinya, jika dalam pelaksanaan pensertipikatan 

tanah, kedua tujuan itu baik untuk kepentingan privat dan atau kepentingan 
publik dapat dilaksanakan secara bersamaan, itu sangat baik tentunya. Namun, 
jika kemudian diharuskan untuk memilih salah satu di antara kedua kepentingan 
dimaksud, maka tentulah pilihan kita bertumpu pada amanat UUPA sebagai 
induk daripada PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pelaksanaannya.    

                                                             
6 Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa 

pendaftaran tanah bertujuan: a) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak 

atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b) untuk menyediakan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar; dan c) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
7
 Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA, ditentukan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah”. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran Tanah (sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah) yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran 

tanah di seluruh Indonesia. 
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Terkait dengan tujuan utama dan tujuan tambahan tersebut, secara teknis 

terdapat perbedaan dalam pendaftaran obyek bidang tanahnya. Pasal 9 menjelaskna 

tentang obyek pendaftaran tanah meliputi: a)   Bidang-bidang tanah yang dipunyai 

dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; b) t anah hak 

pengelolaan; c)  Tanah wakaf; d) Hak milik atas satuan rumuh susun; e)  Hak 

tanggungan; dan f) Tanah Negara. 

Berbeda dengan objek-objek pendaftaran tanah yang lain, dalam hal tanah 

Negara
8
 tidak disediakan buku tanah dan karenanya juga tidak di terbitkan sertifikatnya. 

Artinya, pencatatan tanah Negara yang belum ada kepastian subyek dan haknya, 

rupanya hanya dimaksudkan untuk menyediakan informasi pertanahan saja. Berbeda 

dengan objek pendaftaran tanah yang lain, di daftar dengan membukukannya dalam peta 

pendaftaran dan buku tanah serta menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya, 

adalah dalam rangka menggapai tujuan utama pendaftaran tanah.  

Kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah 

yang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA. Kewajiban untuk 

melakukan pendaftaran tanah, pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan 

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah berdasarkan 

pertimbangan ketersediaan  peta  dasar  pendaftaran. Sertifikat  hak atas tanah sebagai 

hasil akhir proses pendaftaran tanah,   berisi   data   fisik mengenai  keterangan  tentang  

letak,  batas,  luas  bidang  tanah,  serta  bagian bangunan  atau  bangunan  yang  ada  di  

atasnya  bila  dianggap  perlu,  dan  data yuridis mengenai keterangan tentang status 

tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang  hak  atas  tanah,  dan  hak-hak  lain,  serta  

beban-beban  lain  yang berada  di  atasnya.  Dengan  sertifikat  tanah,  maka  kepastian  

hukum  berkenaan dengan  jenis  hak  atas  tanahnya,  subjek  hak,  dan  objek  haknya  

menjadi  nyata. Oleh   karena   itu, dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, 

sertifikat merupakan  tanda  bukti  hak  yang kuat. Artinya, harus dianggap sebagai 

benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain.  

 

                                                             
8
 Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dirumuskan bahwa “ Tanah Negara atau tanah yang 

di kuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak di punyai oleh sesuatu hak atas tanah, kiranya yang 

dimaksudkan sebagai objek pendaftaran tanah bukan tanah Negara dalam arti luas, namun tanah Negara dalam 

arti sempit”. 
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C. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH 

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa 

”Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 

terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk 

peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan 

hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 

Rangkaian kegiatan, maksudnya menunjukkan adanya berbagai kegiatan dalam 

penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain, berturut-turut 

menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlihatkan 

dalam rangka memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Terus menerus, 

maksudnya menunjukkan kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada 

akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara dalam arti 

disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai 

dengan keadaan yang terakhir. Sedangkan teratur, maksudnya adalah menunjukkan 

adanya semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai 

karena hasilnya merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktian 

tidak selalu sama dalam negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.  

Pendaftaran tanah
9
  sebagai  suatu  proses  pelayanan  terdiri  dari aktivitas lapang, 

administrasi dan penerapan hukum, melibatkan peran aparat pelaksana dan pemohon 

sangat menentukan tercapainya tujuan pendaftaran tanah. Berdasarkan tata laksana 

pendaftaran tanah, kegiatannya meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan 

pemeliharaan data pendaftaran tanah.  

 

1. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali  

Pendaftaran tanah untuk pertama kali (Opzet atau Initial Registration) adalah 

kegiatan pendaftaran tanah yang belum didaftar/dibukukan/dicatat dalam buku register 

                                                             
9 Adapun jenis-jenis hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) UUPA terdiri dari: Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-

hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang 

serta hak-hak yang sifatnya sementara. 
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pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 atau 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
10

. Pendaftaran untuk pertama kali 

mengandung makna bahwa bidang tanah dan pemegang hak dimaksud baru pertama 

dicatat dalam buku register pendaftaran, baik karena sebagai pemilik pertama (sejak 

semula dimiliki misalnya dari membuka hutan) maupun sebagai pemilik terakhir 

(misalnya tanah diperoleh karena pembelian, hibah dan sebagainya) yang disebut 

derivatif. 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua cara 

yaitu secara sistematik dan secara sporadik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 kedua cara ini diberi penegasan bahwa pendaftaran tanah secara 

sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali untuk dilakukan 

secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar 

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sementara pendaftaran 

tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai 

satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan secara individual atau massal. Kedua cara tersebut sekalipun tujuannya 

sama tetapi mempunyai perbedaan yang khas yang terlihat pada bagian-bagian 

pelaksanaan pendaftaran tanah, yaitu:  

a. Rencana dan Inisiatif; pendaftaran tanah secara sistematik rencana dan inisistif itu 

berasal dari pemerintah, dalam hal ini Menteri menetapkan di wilayah mana suatu 

rencana kerja dilaksanakan sedangkan pada pendaftaran tanah secara sporadik 

berasal dari permintaan para individu yang memiliki tanah. Dalam pelasanaan 

pendaftaran tanah secara sistematik perlu diperhatikan ketentuan dalam 

PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah 

dengan mengutamakan satu desa dan kelurahan yang: 1) Sebagaian wilayahnya 

sudah didaftar secara sistematik; 2) Jumlah bidang tanah terdaftar relatif kecil, yaitu 

berkisar sampai dengan 30% dari perkiraan jumlah tanah yang ada; 3) Merupakan 

daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi; 

4)  Merupakan daerah pertanian yang subur; dan Tersedia titik-titik kerangka dasar 

teknik nasional. 

                                                             
10 Lihat Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 
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b. Objek dan sifat pelaksanaannya; pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan 

serentak yang meliputi seluruh/sebagian desa/kelurahan sedangkan pada 

pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan tidak serentak pada bidang-bidang 

tanah secara individual atau massal. Tidak serentak maksudnya dilihat dari sisi 

tempat yaitu lokasinya menyebar di beberapa tempat secara sporadik, ada disana 

dan ada disini, serta dilihat dari sisi waktu pendaftarannya berbeda, ada yang 

kemarin/dahulu, ada yang saat ini atau ada yang nanti. Sedangkan sifat 

pelaksanaannya bukan hanya serentak dari sisi obyek (bidang tanah), namun juga 

berarti seluruh rangkaian proses pendaftaran tanah dilaksanakan saat itu juga. 

Rangkaian atau tahapan pendaftaran tanah yang dimaksud yaitu pembuatan 

kerangka dasar pemetaan, pengukuran bidang-bidang tanah serta penyelidikan 

riwayat tanah dan pembukuannya.   

c. Tempat dan waktu pengumuman; Pada pendaftaran tanah secara sistematik, diberi 

kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan atas 

hasil penelitian alat-alat bukti, pengukuran dan pemetaan dilakukan 

pengumumannya di Kantor Panitia Ajudikasi, Kantor Kepala Desa/Kelurahan 

selama 30 hari, sedangkan pada pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan di 

Kantor Pertanahan, Kantor Kepala Desa/Kelurahan, atau melalui media massa 

selama 60 hari. Perbedaan waktu ini di dasarkan pada pemikiran bahwa pendaftaran 

tanah secara sistematik merupakan pendaftaran tanah secara massal dan serentak 

yang mudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya lebih 

singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya 

individual dengan ruang lingkup terbatas.  

 

Melihat fakta bahwa dari perkiraan ada 85 juta bidang tanah di seluruh 
Indonesia, yang sudah terdaftar lebih kurang 31%, maka dengan menggunakan model 
biasa, untuk menyelesaikan sisanya yang 70% butuh waktu 100-120 Tahun. Sedang 
yang 30 % itu pun masih kurang sempurna, karena banyak sengketa pertanahan serta 
belum terpetakan secara bagus maupun tumpang tindihnya hak. Kini diprogramkan 
yang 70% diselesaikan paling lambat 20 Tahun, caranya dikembangkan dengan 3 (tiga) 
pola percepatan untuk pendaftaran pertama kali. Pola pertama disebut program untuk 
rakyat dan UKM yakni Pemerintah memberikan upaya dan mengalolasikan anggaran 
untuk percepatan pendaftaran tanah dan penetapan hak pertama kali, yang merupakan 
gabungan program ajudikasi. Pola kedua adalah dengan SMS, ini diperuntukkan bagi 
yang sebenarnya mampu mendaftarkan perolehan haknya, pembiayaannya oleh 
mereka yang punya tanah, tetapi kalau terlalu berat dilakukan dengan kerjasama 
dengan perbankan. Pola ketiga disebut program khusus, maksudnya ada satu program 
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yang disediakan oleh BPN untuk memfasilitasi program Pemerintah Pusat, Propinsi dan 
Kabupaten/kota dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah dan ajudikasi. Program 
Pemerintah ini yang klasik adalah program transmigrasi, percepatan pembangunan 
perumahan, revitalisasi pertanianan, pembangunan infrastruktur, memastikan aset-aset 
Pemerintah terdaftar dan punya sertipikat yang jelas.

 11
  

 

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali secara sistematik atau secara sporodik secara garis besarnya sama, yang 

meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan 

pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuiridis, serta 

penyimpanan daftar umum dalam dokumen. Jika disederhanakan, kegiatan ini meliputi 

3 (tiga) bidang kegiatan yaitu kegiatan di bidang fisik (teknis kadasteral), kegiatan di 

bidang yuridis, serta kegiatan penerbitan dokumen tanda bukti hak. Pertama, kegiatan 

di bidang fisik merupakan kegiatan untuk memperoleh data mengenai letak, batas-

batas, luasnya bidang tanah, bangunan-bangunan dan atau tanaman-tanaman penting 

yang ada di atasnya harus dilakukan dengan teliti dan secermat mungkin karena hal 

inilah salah satu diantara pemicu terjadinya sengketa yang bahkan sampai 

kepengadilan. Setelah  penetapan  batas  dan  pemberian tanda-tanda  batas  yang  

jelas,  berdasarkan  penunjukan  oleh  pemegang  hak tanah,  dengan  persetujuan  

pemilik  tanah  berbatasan  (contradictoire delimitatie) diadakan pengukuran yang 

diikuti dengan perhitungan luas dan pembuatan peta bidang tanahnya. Pengumpulan 

data dan pengolahan fisik dalam pendaftaran tanah pertama kali dilakukan kegiatan 

pengukuran dan pemetaan (lihat Modul VI  Tatalaksana Pengumpulan Data Fisik). 

Kedua, kegiatan  bidang  yuridis  bertujuan  untuk  memperoleh  data  mengenai  

haknya, siapa   pemegang   haknya   dan   ada   atau   tidaknya   hak   pihak   lain   

yang membebaninya, berdasarkan dokumen yang  ada. Adapun uraian ketatalaksanaan 

pengumpulan data yuridis dan pengolahan data dalam pendaftaran tanah pertama kali 

lihat bahasan pada  Modul VII dan Modul VIII. Ketiga, kegiatan  selanjutnya  adalah 

pendaftaran haknya berdasarkan  keputusan  pengakuan hak atau keputusan penegasan 

hak untuk tanah hak lama, serta berdasarkan keputusan pemberian hak yang berasal 

dari tanah negara, dengan menerbitkan Buku Tanah. Kemudian diterbitkan sertifikat 

hak atas tanah  sebagai  salinan  dari  Buku  Tanah  yang  berlaku  sebagai  tanda  
                                                             
11 Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Pengarahan pada Pembukaan Sarasehan Nasional 

tentang PPAT di Hotel Tiara Medan, 13 Nopember 2006. 
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bukti hak yang kuat. Sertifikat tanah memuat data pemegang hak, jenis hak, dilengkapi 

Surat Ukur. Lebih lanjut mengenai uraian ketatalaksanaan pembukuan hak dan 

penerbitan sertipikat lihat bahasan pada Modul IX.  

 

2. Kegiatan Pemiliharan Data Pendaftaran Tanah  

Pemeliharaan data pendaftaran tanah (Biljhouding atau Maintenance) adalah 

kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 

pendaftaran, daftar tanah , daftar nama, surat ukur, dan sertifikat dengan perubahan – 

perubahan yang terjadi kemudian
12

. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan 

apabila terjadi perubahan pada data fisik atau yuridis obyek pendaftaran tanah yang 

telah terdaftar
13

. Lebih lanjut dalam Pasal 94 ayat (2) dan (3) PMNA/Kepala BPN No. 

3 Tahun 1997, disebutkan bahwa perubahan data yuridis yang dimaksud meliputi: a) 

Peralihan hak karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, 

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya; b) Peralihan hak karena pewarisan; c) 

Peralihan hak karena penggabungan; d) Pembebanan hak tanggungan; e) Peralihan 

hak tanggungan; f) Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan 

rumah susun, dan hak tanggungan; g) Pembagian hak bersama; h) Perubahan data 

pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua pengadilan; 

i) Perubahan nama akibat pemegang hak mengganti yang mengganti nama; dan j) 

Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. Sedangkan perubahan data secara fisik 

berupa: a) Pemecahan bidang tanah; b) Pemisahan sebagaian atau beberapa bagian 

dari bidang tanah; dan c) Penggabungan dua atau lebih bidang tanah. 

 

D. PENETAPAN HAK ATAS TANAH 

Menurut Pasal 22 UUPA ditentukan bahwa terjadinya hak milik menurut: a) 

hukum adat; b) penetapan Pemerintah; dan c) ketentuan Undang-undang. Pertama, 

terjadinya hak milik menurut hukum adat misalnya melalui pembukaan tanah. Agar 

supaya dalam pembukaan tanah adat tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan 

umum dan Negara, maka cara ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hanya saja 

                                                             
12

 Lihat Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  
13 Lihat Pasal 36 Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
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sampai saat ini peraturan dimaksud belum terealisasi.  Kedua, hak atas tanah   dapat 

terjadi menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, 

dimaksudkan untuk tanah-tanah yang berasal dari tanah Negara melalui lembaga 

pemberian hak. Ketiga, terjadinya hak melalui undang-undang, artinya hak atas tanah 

tersebut ada karena ketentuan undang-undang (dalam hal ini UUPA) melalui lembaga 

konversi. Dengan demikian sampai dengan saat ini adanya hak atas tanah untuk pertama 

kalinya hanya dapat terjadi melalui dua cara yaitu karena konversi atau karena proses 

pemberian hak, sebagaimana bahasan di bawah ini.  

 

1. Penetapan Melalui Konversi Hak Atas Tanah 

a. Pengertian Konversi Hak Atas Tanah 

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian konversi yaitu: A.P. 

Parlindungan (1990: 1) menyatakan: “Konversi itu sendiri adalah pengaturan dari 

hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem dari 

UUPA”. Boedi Harsono (1968: 140) menyatakan: “Konversi adalah perubahan hak 

yang lama menjadi satu hak yang baru menurut UUPA”. Dengan demikian, konversi 

hak-hak atas tanah adalah penggantian/perubahan hak-hak atas tanah dari status 

yang lama yaitu sebelum berlakunya UUPA menjadi status yang baru, sebagaimana 

diatur menurut UUPA itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah 

sebelum berlakunya UUPA adalah hak-hak atas tanah yang diatur dan tunduk pada 

hukum adat dan hukum Barat (BW). Terhadap pelaksanaan konversi itu sendiri A.P. 

Parlindungan, memberikan komentar sebagai berikut: “Bahwa pelaksanaan konversi 

itu sendiri merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sangat drastis, oleh karena 

sekaligus ingin diciptakan berkembangnya suatu unifikasi hukum keagrariaan di 

tanah air kita, sunggupun harus diakui persiapan dan peralatan, perangkat hukum 

maupun tenaga trampil belumlah ada sebelumnya”. Walaupun pada kenyataannya 

UUPA telah melakukan perombakan yang mendasar terhadap sistem-sistem agraria, 

terdapat dalam bagian kedua dari UUPA adalah merupakan suatu pengakuan 

terhadap adanya jenis-jenis hak atas tanah yang lama, walaupun hak tersebut perlu 

disesuaikan dengan hak-hak yang ada dalam UUPA, sehingga dengan demikian 

tidak bertentangan dengan jiwa dan filosofi yang terkandung dalam UUPA.  



Pendaftaran Tanah_Modul-V_D1_2014  112 

Dengan diberlakukannya UUPA yang menganut asas unifikasi hukum 

agraria, maka hanya ada satu sistem hukum untuk seluruh wilayah tanah air, oleh 

karena itu hak-hak atas tanah yang ada sebelum UUPA harus disesuaikan atau dicari 

padanannya yang terdapat di dalam UUPA melalui lembaga konversi. Jadi dengan 

demikian tujuan dikonversinya hak-hak atas tanah pada hak-hak atas tanah menurut 

sistem UUPA di samping untuk terciptanya unifikasi hukum pertanahan di tanah air 

dengan mengakui hak-hak atas tanah terdahulu untuk disesuaikan menurut ketentuan 

yang terdapat di dalam UUPA dan untuk menjamin kepastian hukum, juga bertujuan 

agar hak-hak atas tanah itu dapat berfungsi untuk mempercepat terwujudnya 

masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).  

 

b. Landasan Hukum Pelaksanaan Konversi  

Landasan hukum konversi terhadap hak-hak atas tanah yang ada sebelum 

berlakunya UUPA adalah bagian kedua dari UUPA “tentang Ketentuan-ketentuan 

Konversi” mulai dari Pasal I sampai dengan Pasal IX. Konversi tanah-tanah yang 

tunduk kepada hukum adat dan sejenisnya diatur dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal 

VII Ketentuan-ketentuan Konversi. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan konversi yang 

dimaksud UUPA, dipertegaskan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria 

Nomor 2 Tahun 1962 dan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 tentang 

Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.  

 

c. Objek Konversi  

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hak atas tanah sebelum 

berlakunya UUPA terdiri dari hak-hak yang tunduk pada hukum adat dan hak-hak 

yang tunduk pada hukum barat. Adapun hak-hak atas tanah yang tunduk pada 

hukum adat adalah:  

1) Hak agrarisch egeidom; Lembaga agrarisch egeidom ini adalah usaha dari 

Pemerintah Hindia Belanda dahulu untuk mengkonversi tanah hukum adat, baik 

yang berupa milik perorangan maupun yang ada hak perorangannya pada hak 
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ulayat dan jika disetujui sebagian besar dari anggota masyarakat pendukung hak 

ulayatnya, tanahnya dikonversikan menjadi agrarisch egeidom.  

2) Tanah hak milik, hak yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, 

pesini. Istilah dan lembaga-lembaga hak atas tanah ini merupakan istilah lokal 

yang terdapat di Jawa.  

3) Grant Sultan yang terdapat di daerah Sumatra Timur terutama di Deli yang 

dikeluarkan oleh Kesultanan Deli termasuk bukti-bukti hak atas tanah yang 

diterbitkan oleh para Datuk yang terdapat di sekitar Kotamadya Medan. 

Disamping itu masih ada lagi yang disebut grant lama yaitu bukti hak tanah yang 

juga dikeluarkan oleh Kesultanan Deli.  

4) Landrerijen bezitrecat, altijddurende erfpacht, hak-hak usaha atas bekas tanah 

partikelir.  

Selain tanah-tanah yang disebut di atas yang tunduk pada hukum adat ada 

juga hak-hak atas tanah yang lain yang dikenal dengan nama antara lain ganggam 

bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituas dan lain-lain.  

 

d. Pendaftaran Tanah Melalui Konversi  

UUPA menganut unifikasi dalam bidang Hukum Agraria, hanya ada satu 

sistem Hukum Agraria yang berlaku di seluruh wilayah Negara dan berlaku bagi 

setiap orang. Meskipun demikian, UUPA pada dasarnya tetap mengakui hak-hak 

atas tanah yang telah dipunyai sebelum UUPA berlaku namun, harus dimaksudkan 

dan disesuaikan dengan hak-hak yang diatur dalam UUPA sendiri, melalui pranata 

hukum Konversi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPA khususnya 

ketentuan yang menunjukkan sifat nasionalitas dari UUPA yakni bahwa hanya 

Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang dapat mempunyai 

hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Cara memasukkan 

dan menyesuaikan hak-hak atas tanah yang lama kedalam sistem UUPA disebut 

konversi.  

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka 

berlakulah suatu pendaftaran tanah yang uniform untuk seluruh wilayah Indonesia, 

yang mencakup hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat dan hukum Adat 
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semuanya diseragamkan artinya, hak-hak barat yang bersumber dari BW (burgerlijk 

wetboek) harus dikonversikan kepada sistem yang diatur oleh UUPA begitu juga 

terhadap tanah-tanah adat yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. 

Penyelesaian dari tanah ex BW telah berakhir dengan dikeluarkannya Kepres Nomor 

32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut telah berakhir masa 

konversinya dan bagi tanah-tanah yang tidak diselesaikan haknya menjadi kembali 

tanah yang dikuasai Negara.
14

 Semua hak-hak Indonesia (adat) harus dikonversi, 

tanpa kecuali karena luasnya wilayah hukum Indonesia dan banyaknya pemilikan 

tanah maka konversi terhadap semua hak milik adat tidak mungkin dapat 

diselesaikan dalam waktu singkat.
15

 Untuk hak-hak atas tanah yang tunduk kepada 

Hukum Adat telah diadakan ketentuan khusus yaitu dengan Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970, dimana konversi dari Hak-hak Tanah 

Adat tidak ada batas waktu konversi karena pertimbangan khusus biaya, prosedur 

dan ketidak pedulian dari rakyat untuk mensertifikatkan tanahnya.  

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengakui dengan jelas 

kedudukan hak milik adat baik bersifat perorangan atau kelompok. Pasal 24 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan tentang tata cara 

pembuktian hak-hak lama untuk keperluan pendaftaran yang berasal dari konversi 

dilakukan dengan bukti-bukti tertulis atau keterangan saksi dan atau atas pernyataan 

yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi, bagi 

pendaftaran secara sistematik cukup untuk mendaftarkan hak. Sedangkan pada Pasal 

24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikatakan, apabila 

pembuktian di atas tidak ada lagi, maka pembukuan hak dapat dilakukan 

berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 

tahun atau lebih berturut-turut oleh pemohon pendaftaran tanah dengan syarat: 1) 

Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang 

bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang 

yang dapat dipercaya. 2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama 

                                                             
14 Parlindungan, Konversi Hak-hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1983, hlm 42. 
15

 John Salindeho, Manusia, Tanah, Hak dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 4 
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pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau 

desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lain.  

Pelaksanaan pendaftaran tanah baik dilakukan tersendiri (permohonan 

individu) maupun dilakukan secara sistematis (massal) terhadap hak atas tanah yang 

tunduk kepada hukum adat yang memiliki bukti baik tertulis maupun tidak tertulis, 

sebelum didaftarkan harus dikonversi. Konversi dan pendaftaran hak atas tanah yaitu 

Hak milik adat, Grant Sultan, Grant lama, Girik, Hak Agrarisch Eigendom, Hak 

Druwe, Hak Pesini dan Hak Usaha Gogolan dikonversikan menjadi hak milik atas 

tanah sebagaimana menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. 

Sedangkan hak gogolan tak tetap, hak pekulen dan Grant C dan D dikonversikan 

menjadi hak pakai privat dan untuk tanah bengkok akan dikonversi menjadi hak 

pakai khusus.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) sub a, PMNA/Kepala BPN Nomor 3 

Tahun 1997 bahwa untuk bekas Tanah Milik Adat (TMA) yang alat bukti tertulisnya 

lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi 

maupun pernyataan yang bersangkutan yang dipercaya kebenarannya oleh Kepala 

Kantor Pertanahan ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan tentang pembuktian hak lama dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997dimana untuk alat-alat bukti tersebut dapat 

diterapkan penegasan hak. Sedangkan Pasal 88 ayat (1) sub b, PMNA/Kepala BPN 

Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Hak Atas yang alat bukti kepemilikannya 

tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua 

puluh) tahun diakui sebagai Hak Milik” . Untuk pengakuan hak tidak diperlukan 

penerbitan Surat Keputusan Pengakuan Hak.  

Bidang-bidang tanah yang dimasa Hindia Belanda tidak terdaftar secara 

rechtkadaster dan umumnya digolongkan sebagai tanah adat kini merupakan sasaran 

pendaftaran yang utama. Selain itu kemudahan terhadap mayoritas anggota 

masyarakat yang tidak memiliki alat bukti tertulis pun dibantu dengan cara 

pembuktian melalui penguasan fisik secara nyata maksudnya bidang tanah yang 

secara terus menerus telah dikuasai selama 20 (dua puluh) tahun baik oleh pihak 

yang sedang menguasai ataupun pendahulunya, dapat didaftar dan diterbitkan 
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sertifikatnya.
16

 Soelarman Brotosoelarno menyimpulkan bahwa: salah satu aspek 

teknis dan yuridis yang baru didalam dunia pendaftaran di Indonesia yang sekaligus 

memberikan jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti 

kepemilikan, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang berupa bukti 

tidak tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal ini pembukuan 

dapat dilakukan tidak berdasarkan kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti 

penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.
17

 Dalam 

hal ini mencerminkan perhatian dan perlindungan terhadap penguasaan dan 

pemilikan tanah oleh anggota masyarakat Hukum Adat yang hanya didasarkan pada 

penguasaan secara fisik dan telah mengakomodasi pandangan kelompok tertentu 

yang mengkhawatirkan kurang terlindungnya penguasaan dan pemilikan tanah oleh 

masyarakat Hukum Adat.  

 

2. Penetapan Melalui Pemberian Hak Atas Tanah 

Menurut ketentuan Pasal 4 UUPA yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 

ayat 1 UUPA, kepada perorangan dan Badan Hukum dapat diberikan berbagai macam 

Hak Atas Tanah. Meskipun tidak secara tegas diatur, akan tetapi wewenang untuk 

memberikan hak-hak atas tanah seperti tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA adalah 

Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Negara 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya untuk lebih 

memperlancar pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian hak atas tanah 

terakhir dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah 

dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. menurut Pasal 1 PerKBPN RI ini, pemberian hak atas 

tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, 

termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di 

atas Hak Pengelolaan. Perpanjangan jangka waktu hak adalah penambahan jangka 

waktu berlakunya sesuatu hak atas tanah atas permohonan sebelum haknya berakhir. 

                                                             
16 Chris Lunnay dan Herman Soesang Obeng, Status Reformasi Pertanahan dalam UUPA dan Proyek 

Administrasi Pertanahan dengan Perspektif Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat, Seminar Nasional 

Pertanahan, Bandung, hal. 3 
17 Soelarman Brotosoelarno, Aspek Teknis Dan Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997, 

Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-Pajak yang Terkait, Yogyakarta, 1999, hlm. 4 
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Sedangkan pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak 

atas tanah atas permohonan sesudah jangka waktu hak tersebut berakhir.  

Rangkaian proses pemberian hak atas tanah cukup banyak dan tidaklah 

semata-mata hanya dengan melihat segi-segi prosedurnya saja, tetapi pemberian hak 

atas tanah harus pula dikaji dari segi hukumnya. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam proses pemberian hak yakni tentang subjek permohonan berupa 

data-data pribadi si pemohon, tentang lokasi tanahnya, letaknya, luasnya serta batas-

batas yang tegas atas tanah tersebut serta surat-surat bukti perolehannya secara 

beruntun dan sah menurut hukum.  

Permohonan hak atas tanah adalah suatu proses yang dimulai dan masuknya 

permohonan kepada instansi yang berwenang sampai lahirnya hak atas tanah yang 

dimohonkan. Suatu permohonan hak atas tanah dapat dinilai layak menurut hukum 

untuk diproses jika subjek pemohon dapat membuktikan secara hukum bahwa dialah 

pihak satu-satunya yang berhak atas tanah yang dimohonkannya itu. Penilaian terhadap 

pembuktian yang dilakukan petugas pelaksana atas permohonan tersebut adalah bertitik 

tolak kepada riwayat perolehan atas tanah kepada yang bersangkutan yang ternyata sah 

dan dapat dipeertanggung jawabkan. Dalam penilaian terhadap pembuktian riwayat 

asal usul tanah ini, dapat ditemukan dalam aspek perdata dalam permohonan hak atas 

tanah tersebut. Jika aspek Hukum Keperdataannya telah memenuhi syarat penilaian 

dilanjutkan pada segi perencanaan Pemerintah, peruntukan, penggunaan dan status 

tanah yang merupakan aspek Hukum Administrasi Pertanahan.  

 

E. PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA SPORADIK 

Di atas sudah dijelaskan bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali terdapat dua 

model, yaitu secara sistematik atau secara sporodik yang secara garis besar kegiatannya 

sama yaitu kegiatan di bidang fisik (teknis kadasteral), kegiatan di bidang yuridis, serta 

kegiatan penerbitan dokumen tanda bukti hak. Dengan alasan kegiatannya sama tersebut, 

berikut ini diuraikan tahapan penerbitan sertipikat tanah melalui mekanisme permohonan 

rutin (secara individual) baik kegiatan Front Office dan Back Office.        

1. Kegiatan Front Office 
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Kegiatan front office meliputi kegiatan loket pelayanan, berfungsi 

memberikan pelayanan informasi, administrasi, pengaduan dan pelayanan keuangan. 

Semua bentuk pelayanan pertanahan dilayani melalui loket oleh petugas loket (front 

office), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Loket Pelayanan Pertanahan. Kegiatan front office yaitu memeriksa dokumen 

atau kelengkapan berkas, membuat tanda terima berkas atau dokumen permohonan, 

serta membuat SPS yang memuat rincian biaya-biaya sebagaimana diatur dalam PP 

Nomor 13 Tahun 2010. Rincian biaya dalam kegiatan pendaftaran tanah meliputi 

kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penyelidikan riwayat tanah, serta 

pendaftaran hak. Apabila dokumen sudah lengkap dan biaya telah dibayar oleh 

pemohon, maka terhadap permohonan tersebut dicatat dalam Daftar Isian (DI 301) 

tentang pekerjaan pendaftaran tanah, selanjutnya berkas permohonan diserahkan 

kepada petugas back office (petugas administrasi) untuk di administrasikan dan 

dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya sesuai dengan jenis permohonan. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas front office yaitu pemahaman 

mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek teknis maupun 

hukum yang meliputi PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan 

Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah dan peraturan 

terkait; Pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh mengutamakan kepentingan 

pribadi dan/atau golongan serta memperhatikan aspek penampilan yaitu keramahan, 

kesopanan maupun kerapian, dan yang paling utama adalah penempatan petugas loket 

harus sesuai dengan lulusan pendidikan; Sikap mental dan perilaku meliputi moral 

yang baik, jujur, lugas, cekatan, serta kedisiplinan sehingga dapat membentuk budaya 

kerja. Petugas front office harus mempunyai kompetensi dalam bidang administrasi 

dan teliti. 

 

2. Kegiatan Back Office 

Kegiatan back office dibagi menjadi beberapa bagian yaitu kegiatan 

administrasi, kegiatan lapangan dan pengolahan data fisik dan  data yuridis 

a. Kegiatan Administrasi 
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Kegiatan administrasi dalam pelayanan pensertipikatan tanah dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahap yaitu kegiatan administrasi sebelum kegiatan 

lapangan dan kegiatan administrasi setelah kegiatan lapangan. Kegiatan 

administrasi tersebut meliputi administrasi pelayanan kegiatan pengukuran bidang 

tanah dan kegiatan administrasi penyelidikan riwayat tanah. Kedua kegiatan 

administrasi tersebut merupakan tugas dari staf pelaksana di back office, setelah 

kegiatan pengumpulan data selanjutnya kegiatan pengolahan data. 

Berkas permohonan kegiatan pengukuran bidang tanah yang sudah 

dinyatakan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada staf Seksi Survei Pengukuran 

dan Pemetaan untuk dibuatkan jadwal, surat tugas dan undangan. Produk dari 

kegiatan pengukuran bidang tanah yaitu peta bidang tanah untuk diserahkan kepada 

pemohon. Permohonan selanjutnya adalah kegiatan penyelidikan riwayat tanah. 

Apabila peta bidang tanah telah diserahkan kepada pemohon selanjutnya 

pendaftaran permohonan kegiatan penyelidikan riwayat tanah. Berkas permohonan 

penyelidikan riwayat tanah yang dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan jadwal, 

surat tugas, undangan kegiatan penyelidikan riwayat tanah oleh petugas 

administrasi di Seksi Penetapan Hak. Kegiatan administrasi dapat terlaksana 

dengan baik, jika petugas administrasinya mempunyai kompetensi yang cukup 

antara lain memahami prosedur kegiatan, mampu mengatur jadwal petugas ukur 

maupun anggota panitia penyelidikan riwayat tanah, cekatan serta teliti.  

 

b. Kegiatan Lapangan 

Apabila kegiatan administrasi telah selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan 

kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan tersebut meliputi kegiatan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah serta penyelidikan riwayat tanah. Kegiatan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah merupakan kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan 

data tersebut dituangkan dalam gambar ukur diolah untuk diketahui luas, 

dimasukkan dalam Peta, diberi NIB, dan hasilnya berupa peta bidang tanah. 

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang telah selesai dan hasilnya 

adalah peta bidang tanah untuk diserahkan kepada pemohon untuk didaftarkan 

permohonan kegiatan penyelidikan riwayat tanah. 
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Petugas ukur dalam melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan pengukuran 

bertujuan untuk mengambil data fisik di lapangan yang meliputi bentuk dan batas 

bidang tanah serta letak atau lokasi. Lokasi yang dimaksud yaitu pertama, lokasi 

relatif yang dijadikan sebagai acuan, apabila acuannya berubah maka posisi atau 

letak juga berubah, untuk itu diambil titik koordinat dan diikatkan minimal dua titik 

ikatan. Kedua, lokasi berdasarkan pembagian wilayah administrasi, memuat tentang 

letak desa, kecamatan, kabupaten/kota bidang tanah yang dimohon. Pengukuran 

bidang tanah menggunakan alat dan hasilnya dituangkan dalam gambar ukur.  

Kegiatan lapangan setelah kegiatan pengukuran dan pemetan bidang tanah 

yaitu kegiatan penyelidikan riwayat tanah oleh Panitia. Tugas Panitia Pemeriksaan 

Tanah A yaitu mengadakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik 

maupun data yuridis untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data 

yuridis  tersebut dari berkas yang diajukan. Penelitian dan pengkajian mengenai : 

pertama, status tanah, riwayat tanah, dan hubungan hukum antara tanah yang 

dimohon dengan pemohon serta kepentingan lain. Kedua, penelitian dan peninjauan 

fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah 

serta batas-batas bidang tanah yang dimohon. Ketiga, mengumpulkan 

keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan. Yang digunakan 

untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan 

tanah. keempat, meneliti kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah setempat. 

Tujuan kegiatan penyelidikan riwayat tanah tersebut untuk memastikan 

hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon melalui studi 

dokumen dari berkas permohonan, obervasi di lapangan dan wawancara dengan 

pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan. Kegiatan penyelidikan riwayat tanah 

apabila mengacu pada Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007, maka hasil 

penyelidikan riwayat tanah berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A 

dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data (RPD). RPD tersebut digunakan 

sebagai dasar penetapan haknya. Apabila mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997 

jo PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 dan hasilnya dituangkan ke dalam Risalah 
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Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201)
18

 Ruang I dan II untuk 

disidangkan dan dituangkan dalam Ruang III,  kemudian diumumkan dan diusulkan 

pemberian haknya. 

Susunan keanggotaan Panitia A sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan 

Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, yaitu terdiri 

dari Ketua merangkap anggota, Wakil ketua merangkap anggota, Anggota dan 

Sekretaris bukan anggota. Penunjukan pejabat dan/staf sebagai Panitia A ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, didasarkan pada fungsi, keahlian, 

pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan. 3 (tiga) orang anggota 

yang bertugas ke lapangan dan lainnya bertugas dikantor. Kepala Desa/Lurah atau 

perangkat Desa/Kelurahan menjadi anggota Panitia A. Kompetensi yang harus 

dimiliki oleh petugas Panitia Pemeriksaan Tanah yaitu harus menguasai bidang 

hukum, petugas pelaksana harus memahami aturan terkait mengenai pembuktian 

maupun riwayat tanah, bidang politik pertanahan, bidang penatagunaan tanah, 

petugas harus benar-benar memahami rencana tata ruang wilayah, khususnya yang 

termasuk jalur hijau, tanah absentee, batas maksimum pemilikan tanah; serta jujur, 

terampil, dan cekatan.  

c. Pengolahan data fisik dan  data yuridis 

    Hasil dari penyelidikan riwayat tanah kemudian diolah dalam suatu rapat 

panitia guna membahas permohonan hak (Tanah Negara) untuk dapat dikabulkan 

atau ditolak oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 atau permohonan penegasan hak atau 

permohonan pengakuan hak terhadap tanah hak adat. Hasil sidang tersebut 

dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Peraturan Kepala BPN 

Nomor 7 Tahun 2007) atau DI 201 (PP Nomor 24 Tahun 1997), dan ditandatangani 

oleh semua Anggota Panitia A, selanjutnya dibuat RPD serta ditetapkan haknya. 

Risalah dan RPD ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan 

keputusan penetapan hak atas tanah oleh Pejabat yang berwenang tersebut. 

                                                             
18 Pada hakikatnya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan  Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan 

Batas (DI.201) itu sebenarnya sama, hanya saja risalah tersebut sifatnya terbuka sedangkan DI 201 isi maupun 

sifatnya terbatas. 
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Berdasarkan penetapan hak dimaksud, selanjutnya dilakukan kegiatan 

pencatatan/pengadministrasian hak yang sudah ditetapkan melalui konversi maupun 

melalui pemberian hak dimaksud di atas dalam buku tanah. Pencatatan hak atas 

tanah (tanah Negara) untuk pertama kalinya ke dalam buku tanah, pada hakekatnya 

berfungsi untuk menimbulkan keadaan hukum baru (lahirnya hak tersebut). 

Sedangkan pencatatan hak yang berasal dari tanah adat, bukan melahirkan hak 

baru, namun berfungsi untuk deklaratif yaitu memperluas pembuktian, karena 

sebelum didaftarkan hak atas tanahnya sudah ada. Hanya saja status haknya belum 

sesuai dengan status yang diatur dalam UUPA, sehingga perlu dikonversi.  Dengan 

didaftarkannya hak atas tanah dimaksud dalam buku tanah pada kantor pertanahan, 

saat itulah pemilikan tanahnya sah secara hukum
19

, artinya saat itulah lahirnya hak 

atas tanah dimaksud secara penuh, dengan didaftarkannya nama seseorang dalam 

daftar tanah dan buku tanah, barulah yang bersangkutan memperoleh jaminan 

kepastian hukum. Kompetensi yang harus dimiliki yaitu mengetahui tentang tata 

cara mencatat penulisan pembukuan hak. 

 

 

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

1. Jelaskan perbedaan pendaftaran berdasarkan PP 10 Tahun 1961 dengan PP 24 Tahun 1997. 

2. Jelaskan prinsip sederhana dan aman dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia. 

3. Jelaskan pelaksanaan konversi atas tanah adat berdasarkan PP 24 Tahun 1997. 

4. Apa berbedaan antara penegasan hak dengan pemberian hak atas tanah? 

5. Jelaskan perbedaan tugas dari front office dengan Kegiatan Back Office. 

 

 

Sungguhpun terbitnya PP Nomor 10 Tahun 1961 dapat memberikan landasan 

hukum bagi pendaftaran tanah namun karena sasaran belum terpenuhi, maka diterbitkan PP 

                                                             
19 Lihat Pasal 29 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

LATIHAN 5 

RANGKUMAN 5 
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Nomor 24 Tahun 1997, guna akselerasi strategi pelaksanaan dan percepatan pendaftaran tanah 

dengan berbagai bentuk kerja lembaga pertanahan dapat dipercepat. Aspek-aspek pendaftaran 

tanah dalam PP yang baru tetap mempertahankan sebagian kelembagaan dalam PP 10 Tahun 

1961 dan pengembangan berbagai kebijaksanaan baru, dimaksudkan untuk lebih 

meningkatkan pemberian jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan 

tanah dan untuk menumbuh-kembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan tata laksana pendaftaran tanah, kegiatannya meliputi pendaftaran tanah 

untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran untuk pertama kali 

mengandung makna bahwa bidang tanah dan pemegang hak dimaksud baru pertama dicatat 

dalam buku register pendaftaran. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan 

melalui dua cara yaitu secara sistematik dan secara sporadik. Pemeliharaan data pendaftaran 

tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis 

terhadap obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. 

 

 

Lingkarilah huruf ( B / S ) sesuai pilihan jawaban yang benar atau salah dari pernyataan 

berikut. 

1. (B / S)  Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 5 PP No. 24/1997 adalah untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum. 

2. (B / S) Tugas melakukan penyelidikikan riwayat tanah oleh Panitia Ajudikasi 

merupakan penerapan sistem publikasi positif; 

3. (B / S) UUPA memilih menggunakan sistem negatif karena sistem ini 

penyelenggaraannya memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya. 

4. (B / S) Menurut Pasal 37 PP 24/1997, peralihan hak hanya dapat didaftarkan jika ada 

bukti akta PPAT, sehingga  dilihat dari cara mendaftar dalam daftar umum, 

berarti menggunakan Registration of Deed; 

5. (B / S) Sertipikat sebagai alat bukti “kuat”, artinya selama tidak ada bukti lain maka 

keterangan dalam sertipikat harus dianggap benar (tidak perlu bukti tambahan), 

sedangkan alat bukti lainnya hanya dianggap sebagai bukti permulaan, harus 

dikuatkan oleh alat bukti yang lain. 

 

TES FORMATIF 5 
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Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif 8 yang terdapat 

pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian gunakan 

rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap materi kegiatan 

belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 5 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali;   70 – 80 %    =  Cukup 

80 – 90 %    =  Baik;  ≤ 70  %   =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat penguasaan 

Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi kegiatan belajar 

(modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL 

VI 

TATA LAKSANA  

PENGUMPULAN DATA FISIK  

 

Pemberian jaminan kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat hukum 

yang tertulis, lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sesuai jiwa dan isinya. 

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, Pemerintah melakukan pendaftaran 

tanah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Guna membantu memperlancar memahami ketentuan-ketentuan 

pendaftaran tanah, khususnya pemahaman tentang dasar-dasar ketatalaksanaan pendaftaran 

tanah, oleh mahasiswa Semester I Program Diploma I PPK STPN disusunlah modul ini.  

Modul ini utamanya menjelaskan penata-usahaan kegiatan pengumpulan data 

fisik dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Kegiatan belajar dalam modul ini, 

membahas langkah awal kegiatan pelayanan pensertipikatan tanah yaitu persiapan serta 

pengumpulan data fisik maupun data yuridis bidang-bidang tanah. Semoga modul ini 

bermanfaat bagi proses pembelajaran melalui peningkatan pemahaman, kemampuan dan 

ketrampilan mahasiswa khususnya mengenai pengetahuan pendaftaran tanah pertama kali. 

Modul ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat 

kami hargai.  

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa mampu mensimulasikan tata laksana 

pengumpulan data fisik dalam pendaftaran tanah. Jika mahasiswa mengikuti uraian dalam 

modul ini secara tekun serta dibarengi dengan simulasinya dalam kegiatan praktikum secara 

seksama Anda akan dapat mensimulasikan menjelaskan pokok-pokok pengukuran dan 

pemetaan kadastral, menjelaskan pelayanan bidang pendaftaran tanah, dan mensimulasikan 

ketatalaksanaan pengukuran bidang tanah. 
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A. PENGERTIAN DATA FISIK 

Sepintas sudah dapat diterka, apa yang dimaksud dengan data fisik, karena fisik 

selalu berkaitan dengan obyek. Oleh karena itu data fisik pastilah berupa serangkaian 

informasi yang mempertelakan atau mendeskripsikan keadaan obyek pendaftaran 

tanah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa data fisik 

adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun 

yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan 

di atasnya. 

Keterangan mengenai letak dan batas bidang tanah harus memenuhi asas spesifik 

(principle of speciality) yaitu menunjukkan kejelasan/identifikasi lokasi dan batas-

batas bidang tanah yang unik. Disebut unik karena informasinya harus tertuju kepada 

suatu obyek yang pasti, sehingga informasi tersebut tidak dapat ditafsirkan atas obyek 

yang lain. Untuk memberikan informasi yang unik, selain harus ditunjukkan dengan 

gambar juga harus memuat penjelasan yang lengkap. Dalam praktek untuk 

memperoleh informasi yang spesifik ini dilakukan pengukuran kadastral yang cermat 

dan teliti sehingga dapat digunakan untuk pengembalian batas jika suatu saat patok 

bidang tanahnya hilang atau bergeser, batas-batas bidang tanah yang diukur ditetapkan 

secara kontradiktur delimitasi, pemberian NIB serta penyajiannya kartografis yang 

menjelaskan tidak ada bidang tanah yang bertampalan, dan sebagainya.  

Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang 

yang terbatas. Jelaslah disini bahwa bidang tanah hanya merupakan bagian dari 

permukaan bumi, namun untuk penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah tersebut 

meliputi ruang udara di atasnya dan tubuh bumi di bawahnya. Adapun informasi yang 

diperlukan untuk dapat menjelaskan data fisik agar unik dan spesifik antara lain: 

 

1. Informasi tentang letak bidang tanah 

Keterangan letak suatu bidang tanah, harus dapat menjelaskan tempatnya 

secara administratif dan secara geografis. Secara administratif penunjukkan letak 

bidang tanah dilakukan dengan menguraikan alamat, misalnya terletak di provinsi, 
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kabupaten atau kota, kecamatan dan desa mana. Sedangkan letak bidang tanah 

secara geografis dapat dilihat dari peta atau sketsa lokasi. Dengan bantuan peta, 

letak suatu bidang tanah dapat tergambarkan dengan jelas posisinya secara relatif 

terhadap benda-benda yang lain, karena peta merupakan gambaran dari permukaan 

bumi, serta secara matematika letak suatu bidang tanah ditunjukkan dengan 

koordinat titik-titik batas bidang tanahnya. Untuk memperoleh/menunjukkan 

kepastian letak suatu bidang tanah di lapangan setiap bidang tanah yang diukur 

wajib diikatkan pada titik-titik tetap/permanen misalnya titik dasar teknik.   

Letak tanah dapat ditunjukkan dalam peta pendaftaran, yaitu peta yang 

menggambarkan bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan  hak yang 

dibuat dengan bentuk lembar-lembar peta untuk setiap desa/kelurahan. Sedangkan 

untuk satuan rumah susun, letaknya dijelaskan dengan letak bidang tanah yang 

merupakan hak bersama dan Gambar Denah tingkat satuan rumah susun. 

 

2. Informasi tentang batas bidang tanah 

Informasi mengenai batas-batas bidang tanah, menurut Pasal 17 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa untuk memperoleh data fisik 

yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan, 

diukur setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya 

ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. 

Bentuk, ukuran dan jenisnya, apakah dari pipa besi, pipa paralon, kayu besi, tugu 

dari batu bata, serta teknis penempatan tanda-tanda batas diatur dalam  Pasal 22 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997, yang dibedakan berdasarkan luas bidang tanah yaitu kurang dari 10 

hektar dan lebih dari 10 hektar.  

Hal ini jelas bahwa informasi tentang batas bidang tanah dapat diperoleh 

setelah dilakukan pengukuran di lapangan. Sedangkan pengukuran dilakukan 

setelah batas bidang tanah ditetapkan. Penetapan batas dilakukan setelah pemilik 

tanah memasang tanda-tanda batas. Untuk sudut-sudut batas bidang tanah yang 

sudah jelas letaknya, karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara tetap 
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seperti pagar beton, tembok, tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang 

tanda batas lagi. 

Untuk bidang tanah yang sudah terdaftar, keterangan mengenai batas bidang 

tanah dimuat dalam Gambar Ukur (GU) dan Surat Ukur (SU), bahkan di dalam GU 

harus dimuat angka-angka ukur dan titik-titik ikat yang digunakan untuk 

pengikatan bidang, agar dikemudian hari, jika tanda-tanda batas tersebut tidak 

ditemukan lagi di lapangan, ukuran batas bidang tanah dapat dikembalikan lagi 

(direkonstruksi). 

 

3. Informasi mengenai luas tanah 

Informasi tentang luas bidang tanah yang sudah terdaftar diperlukan dalam 

memberikan penilaian dan menentukan ukuran bidang tanah tersebut. Luas tanah 

tidak didapat secara langsung dari lapangan, tetapi merupakan hasil pengolahan 

(penghitungan, penggambaran dan pemetaan) dari pekerjaan pengukuran. Informasi 

luas tanah, antara lain  disajikan dalam sertipikat, buku tanah dan surat ukur dalam 

bentuk angka dengan satuan luas, dan dijelaskan dengan huruf. 

 

4. Informasi tentang bangunan. 

Bangunan yang terdapat dalam suatu bidang tanah, digambarkan dalam 

gambar ukur. Keterangan tentang adanya bangunan di atas tanah yang sudah 

terdaftar, dijelaskan pada surat ukur kolom keadaan tanah. Penjelasan mengenai 

bangunan dapat dengan beberapa cara, diantaranya ada yang menjelaskan kondisi 

fisik bangunannya, misalnya lantai, dinding dan atapnya dan ada pula yang 

menjelaskan penggunaannya. 

 

B. Survei Kadasteral 

Agar proses pendaftaran tanah tersebut memenuhi syarat teknis yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara teknis sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. 

Tentu harus dipenuhi data dan informasi teknis agar begitu hak itu ditetapkan secara 

formal sebagai hak atas tanah jelas dapat memberikan informasi tentang obyek bidang 
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tanah secara teknis, serta sudah memenuhi asas spesialitas dengan benar. Dengan 

pemenuhan ini memberikan semua keterangan tanah yang dapat dilihat di dalam 

rekaman surat ukur dan buku tanahnya. Agar memenuhi persyaratan teknis tersebut 

maka harus dilakukan dengan survei kadastral. Survei kadastral ini merupakan suatu 

langkah yang wajib dilakukan dalam pendaftaran tanah. Tanpa pengukuran yang akurat 

dan matang, akan tidak jelas mana batas-batas tanah, berapa luasnya, dan dimana titik 

kordinatnya. Begitu juga pemetaan atas tanah itu harus dilakukan sehingga diketahui 

sudut-sudut koordinat yang ditetapkan.  

Dengan pengukuran dan pemetaan tanda-tanda batas bidang tanah juga 

nantinya akan dapat menghilangkan sengketa di kemudian hari atas tanah tersebut. 

Bahkan untuk mendukung batas ini dengan benar orang yang bersebelahan dengan 

tanah itupun wajib ikut memberikan kesaksiannya. Dengan membubuhkan tanda 

tangan masing-masing sehingga memenuhi asas contradictoire delimitatie, yang 

dikenal dalam pendaftaran tanah. Karena sekali dilakukan pengukuran kadasteralnya, 

sebenarnya itulah yang menjadi ukuran tanah itu selamanya tanpa dipersengketakan 

lagi. Sampai tanah itu atau orangnya yang berhak, melakukan perubahan atas batas-

batasnya. Bila tidak ada perubahan atas tanah dan orangnya maka pengukuran 

kadasteral tidak menjadi kewajiban lagi untuk dilakukan ukur ulang, tetapi untuk 

beberapa tanah oleh Kantor Pertanahan tetap saja melakukan pengukuran dimaksud.   

Sekalipun survei kadasteral hanya dilakukan dengan peralatan yang masih 

sederhana, namun tidaklah terwujud ukuran yang tegas tanpa pelaksanaan survei 

kadasteral dimaksud dilaksanakan di atas tanah yang akan didaftarkan. Oleh karena itu 

begitu pentingnya survei kadasteral dalam pendaftaran tanah, bahkan oleh pemerintah 

diciptakan suatu lembaga khusus untuk membantu dalam melaksanakan survey 

kadasteral tersebut, yaitu dapat dilakukan oleh lembaga swasta untuk proses percepatan 

dan akurasi data yang baik. Hal ini sebagai mana diatur dalam Peraturan  Kepala BPN 

RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi, sebagai pengganti peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor 

Berlisensi, dimaksudkan guna memaksimalkan pelaksanaan pemanfaatan semua 
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potensi tenaga pengukuran dan pemetaan non pemerintah yang ada di masyarakat 

dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh indonesia. 

Adapun ruang lingkup yang terdapat dalam peraturan ini meliputi kedudukan, 

kewajiban, hak dan larangan, pelaksanaan pekerjaan, pengangkatan dan pemberhentian 

serta organisasi profesi, pembinaan, pengawasan dan sanksi yang dikenakan terkait 

Surveyor Berlisensi. Dalam melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan, surveyor 

berlisensi dapat bergabung dengan kantor Jasa Surveyor berlisensi atau bertindak 

sebagai perorangan. Kantor Jasa surveyor berlisensi berbentuk badan usaha yang 

mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dan dapat berupa badan usaha 

perseorangan atau badan usaha persekutuan. Daerah kerja dari kantor Jasa Surveyor 

berlisensi dan surveyor pertanahan (surveyor perorangan) meliputi seluruh wilayah 

Indonesia sedangkan asisten surveyor pertanahan hanya meliputi wilayah dalam satu 

provinsi. Pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah yang 

akan dikerjakan oleh kantor jasa surveyor berlisensi, dilaksanakan melalui mekanisme 

pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Surveyor cadastral adalah ”seseorang yang mempunyai keahlian di bidang 

pengukuran dan pemetaan kadasteral dan mempunyai kemampuan mengorganisasi 

pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadasteral yang diberi wewenang untuk 

melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadasteral tertentu dalam rangka 

pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai 

pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan”. Lingkup 

pekerjaannya adalah melakukan usaha jasa pelayanan kepada masyarakat dengan: a) 

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama 

kali secara sporadic, dan b) Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

dalam rangka pemisahan, pemecahan, dan penggabungan bidang tanah. 

 

C. Pokok-Pokok Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 

Dalam rangka memperoleh kepastian obyek tanah dimaksud, dilakukan 

kegiatan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah (lihat Pasal Pasal 19 ayat 2 

huruf a UUPA). Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud meliputi: 
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a) pembuatan peta dasar pendaftaran; b) penetapan batas bidang-bidang tanah; c) 

pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; d) 

pembuatan daftar tanah; dan e) pembuatan surat ukur (lihat Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 

24 Tahun 1997. Terkait dengan permohonan sertipikat hak atas tanah secara rutin, 

maka tahapan yang dilakukan oleh kantor pertanahan adalah kegiatan penetapan batas 

bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang hasil 

lapangannya dituangkan pada gambar ukur, daftar tanah (Pasal 21 PP No. 24 Tahun 

1997), peta bidang tanah (dalam rangka pengumuman; lihat Pasal 35 PMNA/KBPN 

No. 3 Tahun 1997) serta surat ukur (Pasal 22). Dalam hal pendaftaran tanah 

pertamakali (pensertipikatan) secara rutin ini, tidak dilakukan kegiatan pembuatan peta 

dasar pendaftaran dan pembuatan peta pendaftaran, namun hasil pengukuran yang 

sudah diolah nantinya wajib dipetakan pada peta pendaftaran (Pasal 20 dan 22 PP No. 

24 Tahun 1997).  

 

1. Pengukuran dan Pemetaan Titik Dasar Teknik 

Pada hakekatnya pengukuran bidang-bidang tanah bertujuan untuk 

memperoleh kepastian mengenai batas-batas bidang tanah yang satu dengan bidang 

tanah lainnya, serta letak bidang tanah baik letak relatifnya maupun letak 

administrasinya. Dalam rangka penetuan letak relatif bidang tanah, maka pada 

prinsipnya setiap pengukuran bidang tanah harus diikatkan pada titik-titik tetap 

tertentu (titik dasar teknik). Titik Dasar Teknik (TDT) adalah titik yang mempunyai 

koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu 

sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan 

pengukuran dan rekonstruksi batas.  

a. Klasifikasi dan simbul TDT  

Berdasarkan pada tingkat ketelitiannya dapat diklasifikasikan atas 

beberapa orde yaitu: orde 0 dan 1 (dengan simbul ■) yang dibuat oleh Badan 

Informasi Geospasial (BIG) sebagai pengganti Badan Koosdinasi Survei Tanah 

Nasional (BAKOSURTANAL), orde 2  (dengan simbul ▲) dengan jarak ± 10 

km, orde 3  (dengan simbul Δ) dengan jarak 1 – 2 km, orde 4  Nasional (dengan 
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simbul ●) atau orde 4 lokal (dengan simbul ○) dengan jarak 150 – 200 m. 

Disamping itu terdapat TDT prapatan (dengan simbul □) guna titik bantu dan 

bersifat sementara. Secara fisik TDT dilapangan dibuat dalam bentuk/konstruksi 

beton tertentu sesuai ordenya dan diberi cat dengan warna biru.  

 

b. Metode Pengukuran TDT  

Pengukuran TDT pada prinsipnya dilakukan pada sistem koordinat nasional dan 

dilakukan secara berjenjang, dengan menguunakan metode yaitu : 1) Pengamatan 

satelit menggunakan GPS (Global Positioning System) seperti: Static 

Positioning, Rapid Static dan Stop and Go; 2) Pengukuran Terestrial  yaitu 

penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi melalui pengukuran jarak dan 

atau sudut, misalnya dengan metode: Poligon, Triangulasi, Trilaterasi, 

Triangulaterasi, serta Fotogrametrik. 

 

c. Sistem Koordinat Nasional 

Setiap pembuatan TDT dihitung dengan menggunakan sistem proyeksi 

koordinat nasional yaitu Tranverse Mercator dengan lebar 3 º (TM-3º). Model 

matematik bumi yang digunakan sebagianai ellipsoid referensi adalah spheroid 

pada datum WGS-1984 (GRS-1980) dengan parameter a = 6.378.137 meter dan 

f = 1/298,25722357. Besaran faktor skala di meridian sentral (k) = 0,9999. Titik 

nol semu terletak pada koordinat yaitu Timur (X): 200.000 meter, Utara (Y): 

1.500.000 meter.  

 

d. Monumentasi  

Untuk keperluan dokumentasi, setiap TDT dibuatkan buku tugu yang 

terdiri dari deskripsi, sketsa lokasi, daftar koordinat dan foto TDT sebagaimana 

tabel berikut : 
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Tabel: Daftar Isian untuk Buku Tugu TDT 

Daftar isian (DI) 
Orde 

2 3 4 

Deskripsi 100 101 102 

Sket lokasi 100A 101A 102A 

Daftar koordinat 100B 101B 102B 

Foto TDT 100C 101C 102C 

 

Buku tugu orde 2 dan orde 3 dibuat rangkap 3 yang disimpan untuk BPN 

Pusat, Kanwil BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, 

sedangkan untuk orde 4 dibuat satu rangkap hanya untuk Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. Pemeliharaan TDT dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. Setiap 50 TDT dalam orde yang sama dijilid menjadi 1 buku.  

 

e. Pembuatan Peta Dasar Teknik. 

Peta dasar teknik merupakan peta yang menggambarkan distribusi TDT 

dalam suatu wilayah tertentu dengan skala 1 : 25.000 (orde 0, 1, 2, 3) dan 1 : 

10.000 (orde 4). Peta dasar teknik berfungsi sebagai peta indeks pembagian 

lembar peta serta alat perencanaan pengikatan pada: 1) Pengukuran TDT orde 

lebih rendah; 2) Pengukuran guna pembuatan peta dasar pendaftaran dan; 3) 

Pengukuran bidang-bidang tanah. 

 

2. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran  

Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik 

dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-

bidang tanah. Peta dasar pendaftaran merupakan gabungan peta TDT dan peta 

situasi. Peta dasar pendaftaran dapat berupa peta garis dibuat dari drafting film atau 

berupa peta foto dibuat dari kertas bromide dengan format tertentu. 

Peta dasar pendaftaran merupakan dasar untuk pembuatan peta 

pendaftaran. Peta pendaftaran  ini berfungsi sebagai media pemetaan pemilikan 

bidang tanah yang sudah diukur.  

a.  Pengukuran detail-detail situasi 
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Untuk melengkapi peta dasar teknik dengan unsur-unsur geografisnya 

dilakukan pengukuran detai situasi, guna memudahkan identifikasi dan 

pengikatan bidang-bidang tanah dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan 

pemetaan. Pengukuran detail dapat dilakukan secara terrestrial (offset, polar 

dan kombinasi), fotogrametrik atau citra satelit.  Detail situasi terdiri dari unsur 

alam dan buatan seperti : batas administrasi, unsur perairan (dan bangunan 

pendukung), titik-titik tetap (tugu-tugu instansi), jalan, rel, bangunan-bangunan 

penting, permukiman, perkebunan, tegalan dan sawah. 

Peta dasar pendaftaran dapat dibuat dari peta lain dengan syarat skala 1 

: 1000 untuk wilayah perkotaan, skala 1 : 2.500 untuk wilayah pertanian atau 

skala 1.10.000 untuk wilayah perkebunan serta ketelitian planimetris 0,3 mm 

pada skala peta. Untuk memperoleh ketelitian ini dilakukan pengecekan jarak 

ke lapangan.  

Dalam keadaan terpaksa pembuatan peta dasar pendaftaran dapat 

bersamaan dengan dengan pengukuran bidang-bidang tanah.  

 

b. Skala Peta dan Penomoran 

Skala Peta Dasar Pendaftaran dibuat sesuai dengan jenis penggunaan 

tanahnya yaitu : 1) Tanah permukiman dengan skala 1: 1.000  atau 1 : 500; 2) 

Tanah pertanian dengan skala 1 : 2.500; dan 3) Tanah perkebunan  dengan skala 

1 : 10.000. 

Penomoran peta mengunakan koordinat nasional terdiri dari zone, 

nomor lembar dan nomor peta. Nomor zone, proyeksi TM-3º terdiri dari 3 digit 

angka (misalnya : 49.1). Nomor lembar dan nomor peta tergantung pada skala 

peta yaitu:  a). Peta skala 1 : 10.000 terdiri dari  5 digit angka (misalnya : 

56.314), b. Peta skala 1 : 2.500 terdiri dari 7 digit angka (misalnya : 56.314-05), 

c) Peta skala 1 : 1.000 terdiri dari  8 digit (misalnya : 56.314-05-5). 

 

3.  Pengukuran bidang-bidang tanah serta pembuatan peta pendaftaran 

a. Pembuatan sketsa bidang tanah  
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Sebelum atau bersamaan dengan penetapan batas bidang tanah dilakukan 

kegiatan pembuatan sketsa bidang. Sketsa merupakan gambar kasar mengenai 

bidang tanah yang diperlukan untuk identifikasi subyek dan obyek bidang tanah 

yang berkaitan dengan subyek dan obyek disekitarnya. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan sketsa bidang adalah : 1) Garis batas bidang 

tanah harus tegas; 2) Cantumkan nama pemilik dan nomor bidang tanah; 3) 

Usahakan bidang tanah terorientasi ke arah utara; 4) Bentuk bidang tanah dibuat 

proporsional (skala pendekatan 1 : 1000); 5) Jumlah segi sesuai dengan keadaan 

di lapangan; 6) Mudah diidentifikasi di lapangan; 7) Cantumkan detail alam / 

buatan manusia yang menonjol seperti :  jalan, tugu, bangunan penting, kuburan, 

dan sebagainya. 

 

b. Penetapan batas bidang tanah 

Sebelum dilaksanakan pengukuran atas suatu bidang tanah, pemegang 

hak (atau kuasanya yang sah) harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut 

batas serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu.  

Berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa untuk 

memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang 

tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya 

dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang 

tanah yang bersangkutan. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan batas adalah : 

1)  Penetapan batas bidang tanah dibedakan atas tanah hak dan tanah negara. 

2) Penetapan batas yang pada dasarnya dilakukan secara contradiktoire 

delimitatie. Penetapan batas dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi (Satgas 

Yuridis atau Satgas Fisik kalau berasal dari pegawai BPN) dalam pendaftaran 

tanah sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (atau 

petugas ukur) dalam pendaftaran tanah sporadik, berdasarkan penunjukan 

batas oleh pemilik tanah (atau kuasanya yang sah) dan sedapat mungkin 

disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan. 
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3)  Prinsip dasar penunjukan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda 

batasnya dilakukan oleh pemegang hak (kuasanya), dan berdasarkan 

kesepakatan dengan pemegang hak (kuasanya) dari bidang tanah yang 

berbatasan. Dalam hal pemegang hak berbatasan tidak hadir pada waktu yang 

ditentukan, penetapan batas dilakukan secara sementara berdasarkan 

penunjukan pemegang hak. 

4) Secara fisik hasil penetapan batas dapat dilihat dengan telah dipasangnya 

tugu tanda batas pada setiap pojok batas bidang tanah, sedangkan secara 

formal penetapan batas secara kontradikdur delimitasi hasilnya dapat dilihat 

dengan telah adanya tanda tangan para pihak (pemilik tanah dan pemilik 

tanah yang berbatasan pada daftar isian 201
1
. 

Jika dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, hasilnya 

dituangkan dalam DI 201A sedangkan jika terjadi sengketa batas atau 

pemegang hak berbatasan tidak hadir sehingga dipakai batas sementara, 

maka dicatat dalam DI 201 ruang sketsa bidang tanah dan pada Gambar 

Ukur. 

5)  Khususnya untuk tanah negara atau tanah yang diproses melalui pengakuan 

hak, penetapan batas bidang tanah harus memperhatikan sempadan jalan dan 

sungai (Rencana Detail Tata Ruang Wilayah). 

6)  Tanda batas bidang tanah  dibuat dari pipa besi, paralon, kayu, tugu beton, 

dan lain-lain (yang bentuk, bahan, ukuran serta konstruksinya dibuat sesuai 

ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Aagraria/Kepala BPN Nomor 3 

Tahun 1997), dipasang pada setiap sudut batas tanah. Untuk sudut-sudut 

batas yang sudah jelas letaknya  karena terpasang benda tetap  seperti  pagar 

beton, pagar tembok, atau tugu patok, tidak harus dipasang tanda batasnya.  

 

Menurut Pasal 19 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, untuk 

keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: a) pemohon yang bersangkutan 

                                                 
1
 lihat Pasal 19 ayat 5 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 
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dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau; b) pemegang hak atas bidang 

tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat 

ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak 

sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang 

tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematik, diwajibkan 

menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah 

ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang 

tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya. Berdasarkan 

penunjukan tanda batas dimaksud selanjutnya dilakukan penetapan batas bidang 

tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang 

ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik (lihat Pasal 19 ayat 2 

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997).  Dalam pendaftaran tanah secara 

sistematik, apabila pengukuran bidang-bidang tanah dilaksanakan oleh pegawai 

Badan Pertanahan Nasional, penetapan batas dilakukan oleh Satgas pengukuran 

dan pemetaan atas nama Ketua Panitia Ajudikasi, sedangkan jika pengukuran 

bidang-bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga, penetapan batas bidang 

tanah dilaksanakan oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis atas nama Panitia 

Ajudikasi (lihat Pasal 57 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997). Kegiatan penetapan 

batas bidang tanah dimaksud dilakukan sebelum pelaksanaan pengukuran 

bidang-bidang tanah dan setelah pemasangan tanda-tanda batas sesuai ketentuan 

dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 PP No. 24 Tahun 1997. Hasil penetapan batas 

dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar 

isian 201) (lihat Pasal 19 ayat 5 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997). 

 

c.  Penomoran Bidang (Nomor Identifikasi Bidang) tanah 

Dalam sistem pendaftaran tanah terdapat 2 jenis informasi, yaitu 

informasi mengenai letak bidang tanah yang diuraikan dalam peta pendaftaran dan 

informasi mengenai hal-hal yang melekat pada bidang tanah seperti pemegang 

hak, penggunaan tanah, apakah ada sengketa dan lain sebagainya.  
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Untuk mengidentifikasi satu bidang tanah dan membedakan dengan 

bidang tanah lainnya, diperlukan tanda pengenal bidang tanah yang bersifat unik, 

sehingga dengan mudah mencari dan membedakan bidang tanah dimaksud dengan 

bidang tanah lainnya. Selain itu penomoran bidang (NIB : Nomor Identifikasi 

Bidang) tanah merupakan penghubung antara peta pendaftaran dan daftar lainnya 

yang ada dalam proses pendaftaran tanah. Ringkasnya NIB merupakan data 

pengenal khusus yang diberikan pada bidang tanah yang bersifat unik/tungal 

untuk setiap bidang tanah di Indonesia. Fungsi NIB sebagai identifier (sarana 

penghubung) antara bidang tanah dengan data lain (fisik dan yuridis) dalam 

administrasi pertanahan. 

NIB diberikan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan terendah 

(desa/kelurahan) terhadap bidang tanah yang batas-batasnya telah ditetapkan dan 

dicantumkan dalam daftar isian 201. Nomor Identifikasi Bidang tanah ini terdapat 

: 13 digit angka yang terdiri dari 8 digit angka pertama merupakan kode : propinsi, 

kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, masing-masing terdiri dari 2 digit 

angka yang dipisahkan dengan tanda titik (.) sedangkan 5 digit angka terakhir  

merupakan  nomor urut bidang tanah dalam satu desa/kelurahan. Misalnya 

12.02.16.19.00126 artinya 12 kode propinsi, 02 kode kabupaten, 16 kode 

kecamatan, 19 kode desa/kelurahan serta 0126 merupakan nomor urut bidang 

tanah desa/kelurahan letak tanah. 

 

d.  Pengukuran Bidang Tanah 

Pokok-pokok pengukuran bidang tanah dapat dilakukan melalui 

pengukuran terrestrial atau fotogrametrik, harus memenuhi kaidah-kaidah teknis 

pengukuran dan pemetaan, sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan 

dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi 

batas-batasnya di lapangan. Pengukuran bidang tanah, harus diikatkan pada TDT 

nasional dan atau detail-detail lain agar mudah diidentifikasi di lapangan dan 

dipeta. 
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Hasil pengukuran bidang-bidang tanah dituangkan dalam gambar ukur 

(Pasal 30 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997). Dokumen dapat berfungsi 

sebagai salah satu alat pembuktian di Pengadilan dan alat rekonstruksi batas 

bidang tanah (dapat digunakan untuk pengembalian batas jika diperlukan). 

Gambar Ukur (GU) merupakan dokumen tempat mencantumkan gambar suatu 

bidang tanah atau lebih yang merupakan data otentik hasil pengukuran bidang 

tanah di lapangan yang berupa jarak, sudut, sudut jurusan, asimut, gambar bidang 

tanah dan situasi di sekitarnya. Jika pengukuran secara fotogrametris, Gambar 

Ukur dibuat pada copy foto garis / overlay peta foto, sedangkan jika dilakukan 

pengukuran secara terrestris gambar ukur dibuat dengan menggunakan daftar 

isian yaitu DI 107 (dalam pendaftaran tanah sistematik) atau DI 107.A. (dalam 

pendaftaran tanah sporadik). Mengingat posisi GU yang merupakan hasil 

identifikasi dan pengukuran langsung bidang tanah di lapangan, menjadikan GU 

merupakan dokumen penting yang dapat dipergunakan untuk merekonstruksi 

batas bidang tanah apabila suatu saat terdapat batas bidang tanah yang hilang, 

serta dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan jika pada suatu saat terjadi 

suatu perkara terhadap bidang tanah dimaksud. Untuk itu, GU dibuat sedemikian 

rupa sehingga gambar bidang tanah dan catatannya terbaca dengan  jelas pada 

suatu formulir DI 107 atau DI 107 A. 

 

e. Pemetaan Bidang Tanah Untuk Pembuatan Peta Pendaftaran 

Guna keperluan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dibuat peta bidang-bidang 

tanah
2
. Peta bidang tanah adalah peta yang memuat bidang-bidang tanah yang 

telah diajudikasi untuk keperluan pengumuman atau permohonan hak atas tanah. 

Peta bidang-bidang tanah dibuat dengan memetakan hasil pengukuran batas-batas 

bidang tanah pada lembaran peta bidang-bidang tanah atau mengutip batas-batas 

                                                 
2
 Pasal 26 (1) PP Nomor 24 TYahun 1997 menentukan bahwa: Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran 

tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi 

kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. 
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bidang tanah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan batasnya (jika peta dasarnya 

berupa peta foto). Peta ini dibuat berdasarkan data yang ada pada Gambar Ukur.  

Pembuatan skala peta disesuaikan dengan ukuran bidang tanah dan 

ukuran kertas (A3). Peta bidang tanah memuat informasi tentang: 1) Judul peta : 

PETA BIDANG TANAH; 2) Identifikasi letak administratif wilayah yaitu : 

Nomor RT/RW, nama Desa/ Kelurahan, Kabupaten/Kota dan Propinsi; 3) Skala 

peta; 4) Panah utara (arah orientasi); 5) Batas bidang-bidang tanah; 6) Jalan, 

sungai atau benda-benda lain yang dapat dijadikan petunjuk lokasi; 7) Nomor 

identifikasi bidang tanah; dan 8) Tanggal dan tanda tangan pejabat yang 

berwenang. 

Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih 

pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data 

fisik. Peta bidang tanah dalam pendaftaran tanah sistematik ditandatangani oleh 

Ketua Panitia Ajudikasi (Pasal 31 ayat 4 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997), 

sedangkan dalam pendaftaran tanah sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor 

Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 35 ayat 1 PMNA/KBPN Nomor 3 

Tahun 1997). Bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan batas-batasnya serta 

diukur selanjutnya wajib dipetakan dalam peta pendaftaran. Peta pendaftaran 

pada hakekatnya: 1) merupakan peta yang menggambarkan bidang atau bidang-

bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah, dan 2) merupakan peta indeks 

(sarana administrasi) bidang-bidang tanah yang memberikan informasi posisi 

relatip bidang tanah yang terdaftar dan merupakan sarana penghubung ke daftar-

daftar lain melalui NIB.  

 

f. Pembuatan daftar tanah dan surat ukur 

Bidang-bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan serta dibubuhkan 

nomor pendaftaran yaitu NIB pada peta dasar pendaftaran, wajib dibukukan dalam 

daftar tanah. Daftar tanah (DI 203) merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang 

memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran. Daftar tanah 
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dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang, 

lokasi dan penunjukan kenomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada wilayah 

pendaftaran baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun 

pemeliharaanya kemudian  

Untuk keperluan pendaftaran hak, bidang-bidang tanah yang sudah diukur 

serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan Surat Ukur (DI 207). Surat 

Ukur  adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk 

peta dan uraian. Surat ukur dibuat dengan memetakan langsung hasil data 

ukuran/hitungan tanpa harus dikutip dari peta pendaftaran. Untuk itu, surat ukur 

harus dapat mendiskripsikan lokasi bidang tanah dalam bentuk tekstual dan 

gambar/diagram bidang tanah serta bidang-bidang tanah yang bersebelahan dan 

situasi sekitarnya. 

Penggambaran bidang tanah dalam Surat Ukur tidak harus menggunakan 

skala yang sama dengan peta pendaftaran. Surat Ukur yang merupakan hasil 

kutipan penggambaran bidang tanah di peta pendaftaran atau hasil pengukuran 

langsung di lapangan, merupakan media yang mentransformasikan bidang tanah 

beserta ukuran lapangannya yang telah disederhanakan. Mengingat aspek-aspek 

penting yang melekat pada produk tersebut, maka perlu standarisasi kualitas 

minimal yang harus dicapai dalam pembuatannya 

 

D. Tata Laksana Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas 

Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian kegiatan yang 

berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada 

swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan 

oleh pejabat pendaftaran tanah yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data 

bukti.  

Kegiatan pendaftaran tanah (sporadik) dilakukan atas permohonan yang 

bersangkutan, yang meliputi permohonan: a) Pengukuran bidang tanah untuk keperluan 
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tertentu; b) Pendaftaran hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana pasal 23 Peraturan 

Pemerintah  24 Tahun 1997; serta c) Pendaftaan hak lama sebagaimana pasal 24 

Peraturan Pemerintah  24 Tahun 1997.  

Khususnya permohonan pengukuran oleh masyarakat dilakukan untuk 

keperluan seperti antara lain : 1) Persiapan permohonan hak baru; 2) Pendaftaran hak 

atas tanahnya; 3) Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah; 4) 

Pengembalian batas; 5) Penataan batas dalam rangka Land Consolidation; 6) 

Inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah; dan 7) 

lain-lain dengan persetujuan pemegang hak.  

Pada hakekatnya pengukuran bidang tanah secara sporadik merupakan tugas 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (ayat 1, pasal 77 Peraturan Menteri Negara 

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997), sehingga 

permohonan pengukuran bidang tanah diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

Namun untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan 

mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas ukur, maka dilakukan pembagian 

tugas dimaksud berdasarkan luasan bidang tanah yang diukur yaitu : 1) Kantor 

Pertanahan  dengan luas < 10 Ha; 2)  Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan luas 10 

Ha – 100 Ha; dan 3) BPN RI dengan luas  > 100 Ha. Hasil pengukuran Kantor Wilayah 

dan BPN disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Sedangkan pengukuran 

bidang tanah yang luas atau banyak jumlahnya dapat dilakukan oleh pihak ketiga, 

berdasarkan penunjukan dari Deputi Bidang Survai, Pengukuran dan Pemetaan. 

Pelaksanaan pengukuran dimaksud disupervisi dan hasilnya disahkan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Deputi Bidang 

Survai, Pengukuran dan Pemetaan, sesuai dengan kewenangan masing-masing.  

Berdasarkan pada pasal 78 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, ditentukan bahwa tugas Petugas Ukur 

adalah : 1) Menetapkan batas bidang tanah (BPN); 2) Membantu menyelesaiakan 

sengketa batas (daftar isian 200); 3) Mengisi daftar isian 201; 4) Melaksanakan 

pengukuran; dan 5) Membuat gambar ukur.  
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Berdasarkan ketentuan tersebut, petugas ukur (dalam pendaftaran tanah secara 

sporadik) hanya melakukan pekerjaan lapangan berupa penetapan batas bidang tanah 

serta pengukuran batas yang telah ditetapkan tersebut. Hasil penetapan batas bisang 

tanah serta hasil pengukuran secara formal dituangkan ke dalam daftar isian 201 serta 

daftar isian 107 A (gambar ukur). Pekerjaan selanjutnya yang berupa pengolahan data 

hasil pengukuran dilaksanakan oleh petugas lain (petugas pengolah data). Begitu pula 

pekerjaan penyelidikan riwayat tanah dilakukan oleh Panitia A.  

Sedangkan tugas Satgas Pengukuran (dalam pendaftaran tanah sistematik) 

sebagaimana pasal 54 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997), adalah : 1) Menetapkan batas bidang tanah (jika 

petugas ukur dari BPN); 2) Melaksanakan pengukuran; 3) Membuat gambar ukur; 4) 

Membuat Peta Bidang Tanah; 5) Membuat daftar tanah; 6) Membuat peta pendaftaran 

tanah; dan 7) Membuat surat ukur. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas Satgas 

Pengukuran meliputi pekerjaan lapangan, sekaligus pekerjaan pengolahan data hasil 

pengukuran termasuk pemetaan dalam peta pendaftaran. Artinya dalam pendaftaran 

tanah sistematis pekerjaan petugas ukur berbeda (lebih luas cakupan pekerjaannya) 

dibandingkan dengan pekerjaan petugas ukur dalam pendaftaran tanah sporadis.  

Tulisan di bawah ini, penekannya hanya pada tata laksana kegiatan 

pengumpulan dan pengolahan data fisik dalam pendaftaran tanah secara sporadik, 

dengan pertimbangan ketata laksanaan kegiatan pengukuran dalam pendaftaran tanah 

secara sistematik tidak terlalu sulit.  

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum atas obyek atas tanah, haruslah memenuhi kaidah teknis kadastral dan 

kaidah yuridis, dimana cara dan prosedur perolehan data ukuran bidang tanah 

memenuhi asas kontradiktur delimitasi dan asas publisitas. Untuk dapat mewujudkan 

hal tersebut, semua prosedur pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk keperluan 

kadastral telah dibakukan, mulai tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan 

pengukuran serta pemetaan data hasil pengukuran sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan. Adapun secara garis besar tahapan pengukuran meliputi tahapan persiapan, 

tahap pelaksanaan pengukuran, tahap pemetaan dan tahap pemetaan.  
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1. Tahap persiapan   

a. Persiapan administrasi pengukuran (di kantor)  

1)  Surat Tugas Pengukuran.  

Petugas ukur baru dapat melaksanakan tugas untuk melakukan pekerjaan 

pengukuran jika telah menerima surat tugas pengukuran dari pejabat yang 

berwenang. Pejabat yang berwenang memerintahkan untuk melaksanakan 

pekerjaan pengukuran ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota 

setempat, yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Seksi Survei, Pengukuran 

dan Pemetaan, atau dapat dilimpahkan kepada Kepala Sub Seksi Pengukuran 

dan Pemetaan. Tentunya penunjukan tugas ini baru dilakukan oleh pejabat 

yang berwenang, setelah adanya permohonan pengukuran dari masyarakat, 

dimana persyaratan dokumen dan syarat administratifnya telah lengkap.  

Dengan surat tugas tersebut, pengukuran yang dilaksanakan secara formal 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan (lihat pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997). Surat tugas tersebut harus diperlihatkan kepada pemohon, 

perangkat desa dan pihak lain yang terkait dan selanjutnya diketahui oleh 

pemohon sebagai bukti bahwa pengukuran akan (sudah) dilaksanakan sesuai 

waktunya.  

 

2)  Surat Pemberitahuan Pengukuran  

Disamping mempersiapkan surat tugas pengukuran, pejabat yang berwenang 

(Kepala Kantor, Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan atau Kepala 

Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan) wajib memberitahukan secara (patut) 

tertulis kepada pemilik tanah, pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah 

yang dimohonkan serta kepada perangkat desa setempat perihal waktu 

pengukuran dilaksanakan. Dengan surat dimaksud, diharapkan pemohon dan 

pemilik tanah yang berbatasan dapat hadir di lapangan (sesuai waktu/rencana 

pengukuran) untuk menunjukkan/menyetujui/menyaksikan batas-batas bidang 

tanah, sehingga diperoleh kesepakatan untuk memenuhi asas kontradiktur 

delimitasi.  
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Surat pemberitahuan pengukuran ini, harus sudah dikirim selambatnya 10 hari 

sebelum pelaksanaan pengukuran di lapangan.  

 

3) Peta-peta kadastral yang ada, seperti peta pendaftaran, peta dasar pendaftaran, 

peta titik dasar teknik atau peta lain, perlu diperiksa (jika ada) guna membuat 

rencana kerja pengukuran atau rencana pengikatan bidang tanah. Berdasar 

peta TDT dan buku tugu dicari informasi TDT yang ada guna titik ikat 

pengukuran. Jika tidak ada pemohon wajib menyediakan 2 TDT lokal. Jika 

disebelah bidang tanah yang akan diukur sudah ada Gambar Ukur atau Surat 

Ukur perlu diperiksa untuk keperluan pengontrolan atau memeriksa batas-

batas bidang tanah (patok batas bidang tanah). Terkait dengan ketersediaan 

peta-peta kadastral maka perlakuannya akan berbeda sebagaimana tabel 

berikut.  

 

Tabel: Pengikatan Bidang Tanah kaitannya dengan Keberadaan Peta 

 

No 

Keberadaan Peta 

Perlakuan PDP 
PDT 

Fotogrametri Teristris 

1  v  -  v  dilakukan pengikatan pada dua TDT 

2  v  -  -  Pengikatan dilakukan pada TDT 

yang teridentifikasi di lapangan  

3  -  v  v  dilakukan pengikatan pada dua TDT  

4  -  -  v  Cari peta lain (memenuhi spesifikasi) / 

pengukuran krangka dasar dengan 

mengikatkan pada TDT yang ada  

5  -  -  -  Pembuatan krangka dasar teknik 

(koordinat lokal) nantinya ditransfor 

masikan ke koordinat Nasional (TM 3º)  

 

Bersamaan dengan persiapan peta-peta dimaksud, perlu juga diperiksa 

daftar koordinat untuk pengikatan bidang tanah yang dimohon pada peta 

dasar teknik atau peta dasar pendaftaran yang tersedia serta buku tugunya.  
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4)  Persiapan formulir seperti Gambar Ukur (DI 107 A), DI 102, DI 103, serta 

DI 201, yang berfungsi untuk mencatat data hasil pengukuran batas bidang 

tanah, pengukuran poligon serta hasil penetapan batas bidang tanah. Semua 

data lapangan harus ditulis langsung pada formulir dimaksud saat itu juga di 

lapangan. Tidak diperkenankan mencatat hasil pengukuran pada kertas lain, 

dan baru menyalinnya di kantor.  

5) Perlengkapan alat ukur seperti theodolit, pita ukur, jalon, rambu ukur, unting-

unting, payung, penggaris serta alat tulis dan lain-lainnya.  

 

b. Persiapan pengukuran di lapangan.  

1) Penetapan batas bidang tanah (tanah hak atau Tanah Negara) dilakukan oleh 

Petugas Ukur (BPN) pada asasnya dilakukan berdasarkan penunjukan pemilik 

tanah (atau kuasa tertulis) dengan persetujuan pemilik tanah yang 

bersebelahan (kuasa tertulis). Hasil penetapan batas bidang tanah dicatat 

(dengan cara menanda tangani pada kolom yang tersedia) pada Risalah 

Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201). Jika tidak ada 

kesepakatan, dilakukan penetapan batas sementara (dicatat dalam DI 201 dan 

GU), dengan catatan berbunyi : “Batas yang ditetapkan sifatnya sementara, 

disebabkan karena pemegang hak dan atau pemegang hak yang berbatasan 

tidak berada di tempat atau tidak bersedia menunjukkan batas”.  

2) Jika terdapat kesepakatan tanda batas bidang tanah dilanjutkan dengan 

pemasangan tugu tanda batas bidang tanah oleh pemilik tanah (pemohon). 

Pemasangan tugu tanda batas bidang tanah dilakukan di setiap sudut batas 

bidang tanah, serta jika dianggap perlu dipasang pada titik-titik tertentu 

sepanjang garis batas bidang tanah atas permintaan petugas ukur. Bahan, 

bentuk, ukuran dan konstuksi tugu tanda batas bidang tanah diatur dalam 

pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 

1997;  

3) Pemberian NIB dan pembukuan pada daftar tanah;  
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Setiap bidang tanah yang telah ditetapkan batasnya dan diukur, diberikan 

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).  

4) Pemeriksan titik ikat di lapangan  

Dari hasil pemeriksaan (di kantor) pada peta-peta kadastral dan daftar 

koordinat, untuk titik pengikatan bidang tanah yang akan diukur, selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan fisik tugu meliputi: keutuhan bentuk tugu, nomor 

tugu, kondisi lingkungan di sekitar tugu untuk melihat kemungkinan 

pengaturan alat saat dilakukan pengukuran. Sedangkan jika di lapangan tidak 

diketemukan tugu titik ikatnya, terlebih dahulu dilakukan rekonstruksi tugu 

dimaksud dari tugu titik ikat terdekat, dengan metode pengukuran poligon, 

triangulasi, trilaterasi atau triangulaterasi.  

5) Pengaturan Alat Ukur.  

Persiapkan alat ukur (seperti: pita ukur, T2, TS atau GPS) yang akan 

digunakan sesuai dengan metode pengukuran, ketelitian, dan topografi 

lapangan. Periksa alat ukur dimaksud apakah masih layak pakai, baterainya 

masih layak pakai atau tidak, apakah bacaan pita ukurnya masih baik apa 

tidak ada sambungan (terputus) dan sebagainya. Buatkan kartu atau formulir 

peminjaman alat agar pendistribusian/pertanggung jawaban alat terjamin.  

 

2. Pelaksanaan Lapangan (Pengukuran)  

Untuk keperluan pendaftaran hak, pengukuran bidang tanah dilaksanakan 

setelah dilakukan penetapan batas dan pemasangan tugu/patok tanda batas bidang 

tanah yang dimohon pengukurannya. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk 

menentukan posisi atau letak geografis, batas, luas dan bentuk geometris bidang 

tanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanahnya atau pelayanan DIK PPL 

bidang pengukuran. Pengukuran bidang tanah pada hakekatnya merupakan proses 

pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa 

desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun secara sitematik. Pengukuran untuk 

keperluan pendaftaran hak dilaksanakan untuk pemetaan bidang tanah ke dalam peta 
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pendaftaran, peta bidang tanah pembuatan surat ukur dan untuk memperoleh data 

ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas.  

Pengukuran bidang tanah dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu: 

metode terrentris dan metode fotogrametris atau metode lain. Pertama, Pengukuran 

bidang tanah dengan metode terrestrial pada dasarnya melakukan pengukuran 

langsung di lapangan dengan mencari data (ukuran) sudut dan atau jarak (dalam 

bidang datar). Teknik pengambilan datanya dilakukan dengan metode offset dengan 

cara : siku-siku, interpolasi (mengikat) maupun dengan metode polar. Toleransi 

pengukuran setiap titik adalah 10 cm untuk tanah perumahan dan 25 cm untuk tanah 

pertanian. Kedua, pengukuran bidang tanah dengan cara fotogrametris merupakan 

pengukuran dengan menggunakan sarana foto udara (peta foto / blow up foto). 

Sedangkan ketiga, pengukuran bidang tanah lainnya dengan menggunakan 

pengamatan GPS) yaitu pengukuran dengan menggunakan sinyal-sinyal gelombang 

elektromagnetik yang dipancarkan dari minimal 4 satelit GPS.  

Pengukuran harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan 

pemetaan, sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui 

letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan. 

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran adalah:  

a. Gunakan metode pengukuran yang sesuai dengan kondisi lapangan, topografi, 

luas bidang tanah, peralatan ukur, waktu pelaksanaan dan mempertimbangkan 

metode hitungan luas yang akan dipakai.  

b. Pengukuran bidang tanah pada hakekatnya dilakukan dalam sistem koordinat 

nasional (TM-3º), jika terpaksa untuk sementara dapat menggunakan sistem 

koordinat lokal.  

c. Bidang tanah yang diukur harus diikatkan pada titik ikat/titik dasar teknik 

yang ada disekitarnya.  

d. Hasil ukuran lapangan (bukan data perkiraan atau bukan data hasil 

perhitungan) harus dicatat langsung pada Gambar Ukur, dimana data ukuran 

harus dapat menggambarkan bidang-bidang tanah secara utuh. Sebaiknya 

diambil data ukuran lebih (berguna untuk kontrol hitungan).  
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e. Gambar ukur dapat dibuat pada formulir daftar isian (DI 107 atau DI 107 A), 

peta foto / peta garis, blow up peta foto udara atau citra lainnya. 

f. Cara penulisan hasil data lapangan (penggambaran hasil ukur) tergantung 

pada metode pengukuran yang digunakan yaitu:  

1) Pengukuran metode terestris: a) dengan alat ukur meetband, maka sket 

bidang tanah dan data ukuran panjangnya langsung dicatat pada gambar 

ukur; b) dengan alat ukur theodolite dan meetband atau EDM, maka data 

ukuran dituliskan pada formulis daftar isian 103; dan c) dengan alat ukur 

total station, maka data ukuran direkam pada card memory dan dibuatkan 

backup file serta pint out-nya;  

2)  Pengukuran metode fotogrametris, maka data ukuran dicatat pada peta 

foto / blow up foto udara yang batas-batas bidang tanahnya telah dikartir;  

3) Pengukuran menggunakan metode pengamatan GPS, maka data ukuran 

direkam pada card memory dan dibuatkan backup file serta pint out-nya, 

dengan melengkapi deskripsi lokasi pada formulir GU.  

 

Alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan adalah alat ukur, prisma, jalon, 

GU serta alat tulis. Alat ukur dapat berupa TO (untuk pengukuran sudut) dan EDM, 

pita ukur baja untuk pengukuran jaraknya. Disamping alat-alat tersebut juga 

digunakan alat bantu seperti Prisma (untuk membuat garis siku-siku) dan jalon (guna 

menunjukkan batas). Pengambilan datanya dapat dilakukan secara manual, semi 

komputer atau komputerisasi penuh seperti Total Station).  

Dalam pengukuran harus memenuhi kaedah-kaedah teknis, sehingga 

bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di 

atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan.  Pengukuran 

(dilakukan dengan sistem koordinat Nasional) bertujuan untuk menentukan letak 

geografis, bentuk geometris, luas dan situasi bidang tanah, pembuatan peta 

pendaftaran serta untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur 

pengembalian batas (jika suatu saat batas bidang tanah hilang). Pemetaan bidang 

tanah adalah kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah (secara 
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sistematik atau secara sporadik) dengan suatu metode tertentu pada media tertentu 

(seperti: lembaran kertas, drafting film atau media lain) sehingga letak dan ukuran 

bidang tanahhya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut.  

 

3. Pengadministrasian Data 

a.  Pembuatan GU  

Gambar Ukur adalah dokumen tempat gambar suatu bidang tanah atau lebih dan 

situasi sekitarnya serta hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, 

azimuth ataupun sudut jurusan (pasal 1 angka 2 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 

1997). Gambar ukur berguna untuk mencatat hasil ukuran. Nomor GU dalam 

pendaftaran tanah secara sporadik biasanya sama dengan nomor daftar isian 

permohonan pengukuran (DI 302). Gambar ukur menggunakan kertas ukuran 

A4, ketebalan karton manila, berwarna hijau tosca, bahan kertas.  

b.  Pembukuan Pada Daftar Tanah  

Daftar tanah merupakan sebuah daftar isian yang digunakan untuk membukukan 

semua binang tanah, baik yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum maupun 

Pemerintah dengan sesuatu hak maupun tanah negara, yang terletak di 

desa/kelurahan yang bersangkutan. Daftar tanah dibuat per desa/kelurahan 

dengan menggunakan daftar isian 203, dibuat dalam bentuk buku, yang masing-

masing buku berisi 100 lembar yang disusun secara berurutan menurut NIB 

sebanyak bidang tanah di desa/kelurahan tersebut. Khusus untuk membukukan 

tanah negara dibuat daftar isian 203 A dengan satuan wilayah kabupaten/kota).  

c.  Pembuatan Peta Bidang Tanah  

Peta bidang tanah merupakan peta yang menggambarkan satu bidang tanah atau 

lebih bidang tanah pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu, yang batas-

batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk 

keperluan pengumuman data fisik. Pembuatan peta bidang tanah dapat dilakukan 

dengan metode manual (hasil kartiran data gambar ukur) atau dengan metode 

digital (menggunakan file digital peta pendaftaran yang diekstrak) pada skala 

yang sudah disesuaikan. Peta bidang tanah ini ditanda tangani oleh Kepala kantor 
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pertanahan (pendaftaran tanah sporadik) atau Ketua Panitia Ajudikasi (dalam 

pendaftaran tanah secara sistematik).  

d.  Perhitungan Luas Bidang Tanah  

Menentukan luas sebidang tanah dapat dilakukan dengan cara numeris ataupun 

dengan cara grafis. Penentuan luas secara numeris yaitu menghitung luas bidang 

tanah berdasarkan data koordinat atau data angka ukur (menggunakan rumus-

rumus planimetris (seperti: lingkaran, setengah lingkaran, segitiga, dan lainnya). 

Sedangkan penentuan luas secara grafis dengan membagi-bagi gambar bidang 

tanah menjadi bentuk-bentuk geometris sederhana (seperti: segitiga, trapezium 

atau persegi-empat), sehingga dengan penjangkaan beberapa sisi dapat dihitung 

luasnya, atau dengan merubah bentuk gambar bidang tanah (transformasi).  

e.  Pemetaan Hasil Ukuran ke dalam Peta Pendaftaran  

Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang 

tanah yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk 

keperluan pendaftaran tanah. Dalam peta pendaftaran ini terdapat informasi 

mengenai letak, bentuk, batas, luas, NIB, serta keberadaan bangunan di atasnya 

(bila diperlukan) bagi setiap bidang tanah yang sudah terdaftar. Peta pendaftaran 

harus menggunakan sistem koordinat nasional. Peta pendaftaran dibuat dengan 

memetakan hasil pengukuran bidang tanah pada peta dasar pendaftaran ( Pasal 

142 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997).  

Untuk mengagendakan semua peta pendaftaran yang ada di Kantor Pertanahan 

dibuat daftar peta pendaftaran dengan menggunakan daftar isian 311 A. Daftar 

peta pendaftaran memuat data mengenai: nomor lembar dan skala peta (dalam 

sistem proyeksi TM-3º atau proyeksi lainnya), dengan cakupan desa/kelurahan.  

f.  Pembuatan Surat Ukur  

Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidang tanah yang sudah 

diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran dibuatkan surat ukur (lihat Pasal 

22 PP No. 24 Tahun 1997). Berbeda dengan ketentuannya dalam PP No. 10 

Tahun 1961 surat ukur bukan kutipan dari peta pendaftaran tanah, surat ukur 

memuat data fisik yang diambil dari peta pendaftaran. Setiap bidang tanah yang 
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sudah dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan Surat ukurnya untuk 

keperluan pendaftaran haknya. Disamping itu surat ukur juga dapat dibuat 

berdasarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sporadik yang belum tersedia 

peta pendaftarannya. Surat ukur dibuat satu lembar dan salinannya (satu lembar) 

guna penerbitan sertipikat, dengan menggunakan daftar isian 207. Surat Ukur 

ditanda tangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan (atau 

pejabat yang ditunjuk) dalam pendaftaran tanah secara sporadik atau Ketua 

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik, sedangkan 

salinannya ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.  

Nomor Surat Ukur terdiri dari nomor menurut urutan waktu dibuatnya 

untuk masing-masing desa, nama desa letak tanah, dan tahun pembuatannya, 

yang dipisahkan dengan garis miring. Contoh: 203/Banaran/2005. Nomor urut 

surat ukur yang diterbitkan diperoleh berdasarkan urutan pencatatan pada daftar 

surat ukur (DI 311) yang dijilid dalam bentuk buku. Daftar surat ukur memuat 

data tentang nomor surat ukur, tanggal penerbitan surat ukur, luas bidang tanah, 

nomor peta pendaftaran, dan nomor kotak, letak tanah dan nomor gambar ukur 

serta keterangan lainnya. Surat Ukur disimpan dalam himpunan pertahun untuk 

setiap desa/kelurahan secara berurutan sesuai urutan nomor surat ukur.  

Surat Ukur merupakan dokumen yang menyatakan kepastian lokasi dan 

besaran-besaran obyektif  (lokasi, batas dan luas) dari bidang tanah yang 

digambarkan yang dikuasai/ dimiliki si pemegang sertifikat. Menurut definisi 

formalnya, “Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang 

tanah dalam bentuk peta dan uraian.” (Pasal 1 butir 17 PP No. 24 Th. 1997). 

Surat Ukur pada sertifikat hak atas tanah merupakan hasil salinan dari Peta 

Pendaftaran (pada pendaftaran tanah sistematik) atau dari hasil pengukuran 

bidang tanah (pada pendaftaran tanah sporadik). Pada sertifikat hak atas tanah 

yang diterbitkan berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961, Surat Ukur boleh 

digantikan dengan Gambar Situasi (GS), yang bersumber pada peta apa saja yang 

layak. Namun setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 Gambar Situasi tidak 

diperkenankan lagi untuk menggantikan Surat Ukur.  
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Jenis pertama adalah data berupa uraian mengenai: Nomor Surat Ukur, 

lokasi (Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, dan Propinsi); Nomor Peta Pendaftaran 

(yang menjadi sumber kutipan Surat Ukur), keadaan tanah, tanda-tanda batas, 

luas bidang tanah, penunjukan dan penetapan batas, pengesahan Kepala Kantor 

Pertanahan atau Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan 

pada cara pendaftaran tanah sistematik (lihat contoh-1 dan contoh-2), dan 

keterangan pemisahan/pengggabungan/penggantian sertifikat.  

Jenis data kedua adalah peta bidang tanah (lengkap dengan penunjuk 

arah Utara sebagai orientasi) yang disertifikatkan dan bidang-bidang tanah lain 

sekitarnya yang berbatasan, yang dibubuhi nomor-nomor bidang tanah (dalam 

lima dijit) dalam wilayah Desa/Kelurahan lokasi bidang tanah bersangkutan. 

Nomor ini sama dengan lima dijit terakhir pada NIB dalam kotak b) halaman 2 

pada Buku Tanah. Garis batas untuk bidang tanah bersangkutan dicetak lebih 

tebal. Skala peta 1:500 atau 1:1000 atau lainnya disesuaikan dengan ruang 

gambar/kertas yang tersedia, dan kalau terpaksa boleh juga dengan menggunakan 

salinan Peta Pendaftaran (skalanya 1:1000, 1:2000 atau 1:5000)  

 

  

 

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

1. Apa fungsi Nomor Identifikasi Bidang Tanah dan cara penomorannya?  

2. Jelaskan perbedaan kegiatan pengukuran dalam pendaftaran secara sistematis dengan 

pengukuran dalam pendaftaran secara sporadis. 

3. Jelaskan langkah-langkah persiapan sebelum dilakukan pengukuran bidang tanah. 

4. Jelaskan (secara terperinci disertai alasan) tahapan kegiatan Petugas Ukur pada waktu: 

a. di kantor (sebelum ke lapangan) 

b. di lapangan (sebelum dan saat pengukuran) 

5. Jelaskan komponen biaya pengukuran dalam permohonan sertipikat secara sporadik. 

 

LATIHAN 6 
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Guna memperoleh informasi yang spesifik mengenai kejelasan/identifikasi lokasi, 

letak dan batas-batas bidang tanah serta bangunan yang ada dilakukan dengan survei 

kadastral secara cermat dan teliti. Survei kadastral ini merupakan suatu langkah yang wajib 

dilakukan dalam pendaftaran tanah. Ppengukuran bidang tanah hakekatnya merupakan 

tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, namun dalam upaya percepatan dan 

akurasi data teknis obyek pendaftaran, pemerintah menciptakan suatu lembaga khusus 

untuk membantu dalam melaksanakan survei kadasteral yaitu Surveyor Berlisensi.  

Kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam survei kadastral  meliputi pembuatan 

peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan 

bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, dan 

pembuatan surat ukur. Prosedur pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk keperluan 

kadastral telah dibakukan mulai tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan pengukuran 

serta pemetaan data hasil pengukuran sehingga dapat dipertanggung jawabkan. 

 

 

 

Lingkarilah huruf ( B / S ) sesuai pilihan jawaban yang benar atau salah dari pernyataan 

berikut. 

1. ( B / S )  Batas-batas bidang tanah yang ada dalam peta-peta kadastral merupakan 

batas tetap.  

2. ( B / S )  Batas-batas bidang tanah dikatakan terjamin apabila berupa tugu atau patok 

tanda batas bidang tanahnya sudah permanen seperti beton yang kuat; 

3. ( B / S )   Penentu jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan diantaranya adalah 

peta-peta kadaster sudah mempunyai kekuatan bukti dan sistem publikasinya 

wajib positif; 

4. ( B / S )  Surat ukur langsung dibuat oleh petugas ukur dari BPN setelah pengukuran 

dan pengisian daftar isian 312 dilakukan setelah pembuatan buku tanah.  

RANGKUMAN 6 

TES FORMATIF 6 
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5. ( B / S )  Petugas Ukur sama tugasnya dengan Satgas Pengukuran yaitu melakukan 

pengukuran dan pemetaan serta membuat  surat ukur. 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif 8 yang 

terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 
Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 5 
Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali;   70 – 80 %    =  Cukup 

80 – 90 %    =  Baik;  ≤ 70  %   =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL 

VII 

TATA LAKSANA  

PENGUMPULAN DATA YURIDIS  

 

Pemberian jaminan kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat hukum 

yang tertulis, lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sesuai jiwa dan 

isinya. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, Pemerintah melakukan 

pendaftaran tanah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Guna membantu memperlancar memahami ketentuan-

ketentuan pendaftaran tanah, khususnya pemahaman tentang dasar-dasar ketatalaksanaan 

pendaftaran tanah, oleh mahasiswa Semester I Program Diploma I PPK STPN disusunlah 

modul ini.  

Modul ini utamanya menjelaskan kegiatan pengumpulan data yuridis dalam 

kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Kegiatan belajar dalam modul ini, diawali 

dengan pembahasan pendaftaran tanah secara umum, dilanjutkan pengertian penyelidikan 

riwayat tanah, pengertian dan fungsi daftar isian 201, bentuk dan Isi  daftar isian 201, 

Pihak-pihak yang bertanggung-jawab mengisi dan menandatangani, cara penulisan dan 

teknik pengumpulan data yang direkam dalam daftar isian 201. Semoga modul ini 

bermanfaat bagi proses pembelajaran melalui peningkatan pemahaman, kemampuan dan 

ketrampilan mahasiswa khususnya mengenai pengetahuan pendaftaran tanah pertama 

kali. Modul ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun 

sangat kami hargai.  

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa mampu mensimulasikan tata laksana 

pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah. Jika mahasiswa mengikuti uraian 

dalam modul ini secara tekun serta dibarengi dengan simulasinya dalam kegiatan 

praktikum secara seksama Anda akan dapat menjelaskan risalah penelitian data yuridis, 

mensimulasikan ketatalaksanaan penyelidikan riwayat tanah serta mensimulasikan 

kegiatan validasi data. 
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TATA LAKSANA PENGUMPULAN DATA YURIDIS 
 

A. PENDAHULUAN 

Di atas telah dijelaskan bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum 

diselenggarakan pendaftaran tanah yang meliputi dua kegiatan pokok yaitu: pertama 

pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pendaftarannya dalam daftar-

daftar tanah, serta kedua pendaftaran hak yaitu pendaftaran haknya pada buku tanah. 

Dengan didaftarkannya bidang tanah tersebut pada buku tanah dapat dikatakan sudah 

menjamin kepastian menyangkut obyek, subyek, dan status/hak atas tanahnya 

sehingga juga terdapat kepastian mengenai aturan hukumnya. Ini berarti sebelum 

bidang tanah (tanah hak) dimaksud didaftar (dalam buku tanah) perlu dilakukan 

pemastian tentang obyek, subyek serta status tanahnya. Dalam rangka memperoleh 

kepastian tentang subyek dan hak atas tanah yang akan didaftarkan dilakukan 

kegiatan penyelidikan riwayat tanah. Tugas utama Badan Pertanahan Nasional 

adalah memberikan jaminan kepastian hukum suatu hak atas tanah. Hal ini berarti 

setiap hak atas tanah yang ditetapkan oleh pemerintah c.q. Badan Pertanahan 

Nasional telah memberikan legitimasi kepemilikan tanah yang sejati. Artinya data 

yang tercantum di administrasi pertanahan merupakan data yang benar.  

Pemahaman di atas dalam batas-batas tertentu dapat diakaui sebagai demikian. 

Artinya apabila tidak dibuktikan sebaliknya maka kepastian hukum hak atas tanah 

tersebut secara formil dijamin oleh pemerintah. Sebaliknya apabila data dimaksud 

terbukti tidak benar maka pada saat itu gugurlah jaminan yang diberikan oleh 

pemerintah tersebut.  

Sistim pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah sistem negatif yang 

bertendens positif. Negatif artinya Negara tidak menjamin secara mutlak data yang 

tercantum didalam pendaftaran tanah. Dengan demikian pemilik tanah yang terdaftar 

belum tentu merupakan pemilik sejati dari tanah yang bersangkutan. Sewaktu-waktu 

pemilik tanah dapat digugat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Positif artinya 

meskipun kebenaran data tidak dijamin secara mutlak, akan tetapi pemerintah 

memberikan kedudukan yang kuat terhadap data tanah-tanah yang telah terdaftar itu 
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sehingga mempunyai nilai pembuktian yang kuat pula. Implikasi bahwa selama 

belum terbukti sebaliknya, nama yang tercantum di dalam daftar dumaksud 

dianggap sebagai satu-satunya pihak pemilik tanah yang bersangkutan.  

Sebagai upaya untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di atas, dalam 

setiap proses penetapan suatu hak atas tanah dilakukan penelitian yang mencakup 

data yuridis, data fisik maupun data administrasinya. Data yuridis yang dimaksud 

adalah dasar hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya. Data fisik 

merupakan kepastian mengenai letak, batas-batas serta luas tanahnya. Sedangkan 

data administrasi merupakan bukti-bukti surat yang memberikan keterangan tertulis 

dari data yuridis dan maupun data fisik. Data administrasi ini merupakan bahan 

kelengkapan yang menjadi dasar pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional 

dalam menerbitkan hak atas tanah.  

Penelitian atau penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batas bidang 

tanah dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali dijalankan oleh suatu panitia 

yang dibentuk (atau penjabat yang ditunjuk) berdasarkan Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia 

Pemeriksaan Tanah Hasil penelitian tersebut sangat penting dalam proses penetapan 

suatu hak atas tanah. Hal ini disebabkan hasil tersebut menjadi dasar pertimbangan 

bagi decision maker/penentu kebijakan atau pejabat yang berwenang dalam 

menetapkan atau menolak untuk menetapkan suatu hak atas tanah dimaksud. Oleh 

karena itu proses penelitian riwayat tanah memegang peranan yang sangat strategis 

dalam upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum suatu hak atas tanah di atas.  

Proses penelitian riwayat tanah ini perlu memperoleh perhatian yang serius 

karena kualitas jaminan kepastian hukum sangat tergantung dari kualitas penelitian 

riwayat tanah yang dilakukan. Banyaknya sengketa pertanahan mendorong untuk 

dilakukan kajian terhadap pelaksanaan penelitian riwayat tanah. Dari praktek yang 

terjadi di lapangan, diperoleh gambaran bahwa tidak ada keseragaman mengenai 

pelaksanaan penelitian, sehingga mendesak untuk dilaksanakan evaluasi dan analisis 

untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan sebenarnya. Kemudian 

berdasarkan permasalahan ini akan dicoba merumuskan kebijakan standarisasi 
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mengenai pelaksanaan pemeriksaan riwayat tanah sehingga timbulnya sengketa-

sengketa pertanahan dapat dicegah. Untuk memperoleh gambaran ketatalaksanaan 

penyelidikan riwayat tanah (pengumpulan data yuridis) dimaksud bawah ini akan 

dibahas tentang pengertian data yuridis, pelaksana pengumpul data yuridis, format 

risalah hasil penelitian. 

 

B. RUANG LINGKUP DATA YURIDIS 

Untuk mengetahui jenis data dalam pendaftaran tanah, kita harus menyimak 

kembali definisi pendaftaran tanah. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997, disebutkan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya 

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 

susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dari definisi tersebut, diketahui 

secara jelas bahwa data dalam pendaftaran tanah meliputi data fisik dan data yuridis, 

yang disajikan dalam bentuk peta dan daftar. 

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan 

satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak-pihak lain serta 

beban-beban lain yang membebaninya. Agar lebih jelas, di bawah ini akan diuraikan 

lebih lanjut menenai pengertian tersebut. 

 

1.  Status Hukum Bidang Tanah 

Status hukum bidang tanah yang dimaksud disini adalah keadaan dan 

kedudukannya bidang tanah tersebut dalam perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia, atau hukum tanah Nasional. Mengenai tanah, kedudukan hukum 

suatu bidang tanah harus merujuk kepada Undang-undang Pokok Agraria. Oleh 

karena itu, status hukum bidang tanah berkaitan erat penjelasannya dengan hak-

hak atas tanah. Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA, yang meliputi 
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Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak 

Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak lain yang tidak 

termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-

undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Dari beberapa hak yang 

disebutkan dalam Pasal 16 UUPA, hak atas tanah yang sering didaftar adalah 

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Sedangkan 

Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, sampai saat ini 

belum dilakukan pendaftaran. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, dikenal adanya 

Hak Pengelolaan, ini adalah hak menguasai (tanah) dari negara yang 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Jadi 

jelaslah disini bahwa hak pengelolaan bersumber dari hak menguasai dari 

negara. 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

juga dikenal adanya tanah wakaf. Wakaf adalah suatu perbuatan hukum 

seseorang, dalam hal ini juga termasuk badan hukum, yang memisahkan 

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya 

untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum 

lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. Jadi, tanah wakaf adalah tanah milik 

seseorang yang secara hukum telah diwakafkan untuk kepentingan peribadatan 

atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Selain hak-hak yang telah dijelaskan di atas, ada juga hak yang 

walaupun bukan hak atas tanah tetapi sifatnya membebani hak atas tanah, dan 

hak ini juga harus dituangkan dalam sertipikat hak atas tanah. Hak yang 

dimaksud adalah Hak Tanggungan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 UUPA.  
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2.  Pemegang (Subyek) Hak Atas Tanah  

Secara umum subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut 

hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam 

sistem hukum Indonesia, bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah 

individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Dalam 

dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni 

manusia dan badan hukum. Pertama, manusia (naturlife persoon) menurut 

hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati 

atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek 

hukum. Kedua, Badan Hukum (recht persoon) adalah suatu badan yang terdiri 

dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga 

mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat dikategorikan sebagai 

subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena: a) Badan hukum itu 

mempunyai kekayaan sendiri; b) Sebagai pendukung hak dan kewajiban; c) 

Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan; d) Ikut serta dalam lalu 

lintas hukum, bisa melakukan jual beli; dan e) Mempunyai tujuan dan 

kepentingan. 

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yakni: 1) Badan hukum 

publik, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang 

menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya; dan 

2) Badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirkan berdasarkan hukum 

sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan 

hukum itu. 

Demikian halnya subyek hukum terhadap hak atas tanah adalah orang-

orang baik sendiri maupun bersama-sama
1
 dengan orang lain (WNI maupun 

                                                 
1
 Doktrin membedakan dua macam pemilikan-bersama, yaitu pemilikan-bersama yang bebas  dan 

pemilikan-bersama yang terikat (harta-persatuan). Salah satu ciri yang membedakan keduanya adalah, 

apakah diantara para pemilik, ada hubungan hukum yang lain selain daripada hanya sekedar mereka adalah 

bersama-sama menjadi pemilik-serta atas satu atau sekelompok benda yang sama. 
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WNA) maupun Badan-badan hukum (Indonesia atau Asing)
2
. Tiap WNI baik 

laki-laki atau perempuan mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh hak 

atas tanah serta mendapatkan manfaat dan hasilnya (Ps.9 ayat 2).  

Sebagai subyek (pemegang) hak mempunyai wewenang dan kewajiban 

yang bersifat umum misalnya: mempergunakan tanah (Ps.4 ayat 2), 

memperhatikan fungsi sosial (Ps 6), pemeliharaan tanah (Ps 15), memperhatikan 

ketentuan landrefrom (Ps 7, 10, 17), mendaftarkan bila terjadi peralihan, 

pemecahan, penggabungan, atau dibebani dengan hak lain (Ps.19). Sedangkan 

mempunyai wewenang khusus untuk mempergunakan sesuai dengan jenis dan 

sifat haknya.  

 

3.  Hak Pihak Lain dan Beban-Beban Atas Tanah 

Pengertian hak pihak lain disini adalah hak atas tanah oleh pihak lain 

yang membebani hak atas tanah tertentu yang sudah terdaftar yang dipunyai oleh 

seseorang. Sebagai contoh adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang 

berada di atas Hak Milik, dimana pemegang hak milik berbeda dengan 

pemegang hak guna bangunan atau hak pakainya. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan beban-beban atas tanah adalah 

beban secara yuridis, dimana beban ini mengurangi kebebasan pemegang 

haknya dalam melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut. Contohnya 

adalah Hak Tanggungan. Hak Tanggungan ini merupakan hak jaminan yang 

                                                 
2
 Pasal 4 Ayat (1) UUPA menegaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, kemudian ditentukan  adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. 

1) Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat 

mempunyai hak milik. Dalam perkembangannya, oleh pemerintah ditetapkan bahwa badan-badan 

hukum tertentu yang memenuhi syarat dapat mempunyai hak milik. 

2) Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah: a) warga negara Indonesia, dan b) badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 30 ayat (1) UUPA); 

3) Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan ialah : a) warga negara Indonesia, b) badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 36 UUPA) 

4) Yang menyatakan bahwa yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah : a) warga negara Indonesia, b) 

orang asing yang berkedudukan di Indonesia, c) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 

dan berkedudukan di Indonesia, dan d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 

(Pasal 42 UUPA). 
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dapat membebani Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak 

Pakai atas tanah negarayang menurut ketentuan  yang berlaku wajib didaftar dan 

menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Keterangan maupun informasi 

mengenai adanya hak pihak lain dan atau beban-beban yang ada diatas tanah, 

merupakan bagian dari data yuridis. 

 

C. KEGIATAN AJUDIKASI 

Kegiatan ajudikasi
3
 dalam pendaftaran tanah adalah untuk pendaftaran tanah 

yang pertama kali merupakan prosedur khusus yang prosesnya dilakukan pada 

pemberian status hukum atas bagian-bagian tanah yang benar-benar dimiliki oleh 

pemilik yang berwenang. Tugas ajudikasi sebenarnya adalah tugas lembaga 

peradilan yakni memberikan keputusan atau putusan. Namun ditemukan dalam 

pendaftaran tanah diberikan kepada tugas eksekutif. Sehingga pada intinya tugas ini 

adalah disamping tugas investigasi yang meneliti dan mencari kebenaran formal 

bukti yang ada, juga adalah tugas justifikasi yakni membuat penetapan dalam 

pengesahan bukti yang sudah ditelitinya tersebut. Dengan kata lain, pihak eksekutif 

(sebagai pelaksana) pendaftaran tanah akan meneliti kebenaran bahwa data-data 

yuridis awal yang dimiliki oleh pemegang tanah tersebut. Data hasil kegiatan 

lapangan selanjutnya diolah, diverifikasi, dianalisis untuk memperoleh 

kebenaran/keyakinan informasi. Data fisik dan data yuridis dihubungkan untuk 

mengetahui apa kaitannya antara subyek hak, obyek serta hubungan hukumnya. 

Dengan proses pengolahan dimaksud, diperoleh keyakinan tentang pemilik tanah, 

letak, batas, luas serta apa kewenangan pemilik atau yang menguasai bidang tanah 

dimaksud. Lalu setelah kebenaran bukti-bukti itu diperiksa dengan seksama 

kemudian diakuilah, ditetapkan dan disahkan oleh tim ajudikasi sebagai alat bukti 

awal untuk dijadikan sebagai bukti yang sah, sebagai dasar pemberian hak atau 

untuk dapat didaftarkan haknya. 

                                                 
3
 Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 disebutkan ajudikasi adalah ”kegiatan 

yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan 

penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk 

keperluan pendaftarannya”. 
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Tugas-tugas ajudikasi ini sangat mendukung dalam percepatan pendaftaran 

tanah jika diaktifkan. Bahkan kepastian hukum atas pembuatannya sangat pasti 

karena ini sering dilakukan dalam negara yang menganut paham publikasi positif. 

Peranan mereka sangat aktif untuk meneliti kebenaran dari surat-surat yang 

diajukan. Bila bukti yang diteliti telah dinyatakan sah sebagai alat bukti lalu 

ditetapkan dan diputuskan oleh panitia ajudikasi sebagai bukti awal untuk dimajukan 

dalam memperoleh hak atas tanahnya.  

Dalam perkembangannya seolah-olah ajudikasi ini akan menggantikan 

tugas-tugas Panitia Tanah A atau Panitia Tanah B yang dikenal dalam Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Akan tetapi sangat berbeda jauh, karena pada 

Panitia Tanah A hanya sebagai examiner of title, tidak berkewenangan menetapkan 

tetapi hanya merekomendasi untuk diproses permohonan hak seseorang. Ajudikasi di 

samping tugas axaminer of title dia juga membuat satu keputusan atas bukti awal 

yang diajukan. Jadi di samping membuat rekomendasi dia menetapkan (sebagaimana 

disebutkan di atas menjustifikasi atau melegalisasi) bukti sehingga dapat dilanjutkan 

untuk didaftar dalam pengeluaran haknya. 

 

D. PEMBUKTIAN PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH  

Kegiatan di bidang yuridis bertujuan untuk memperoleh status hukum objek 

pendaftarannya, pemegang haknya serta ada atau tidak ada hak pihak lain yang 

membebaninya, dilakukan melalui pengumpulan data yang bersumber dari alat-alat 

pembuktian berupa dokumen dan lain-lainnya. Kegiatan pembuktian hak meliputi: 

pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama.  

1. Pembuktian Hak Baru  

Hak baru yang dimaksudkan disini adalah hak yang diberikan diatas tanah 

Negara, diatas tanah Hak Milik dan Hak Pengelolaan, setelah berlakunya UUPA, 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997. Pembuktian hak baru atas tanah harus dilakukan cermat karena 

sering terjadi pemalsuan alat-alat bukti apalagi diikuti dengan keterangan dan 
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pengakuan yang manipulatif akan memungkinkan lahirnya penerbitan sertifikat 

yang tidak akurat yang berpeluang besar di gugat pihak lain di kemudian hari.  

Berdasarkan Pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa untuk 

keperluan pendaftaran hak: a) hak atas tanah  baru dibuktikan dengan penetapan 

pemeberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan 

menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut dari tanah Negara 

atau tanah pengelolaan; b)   Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf 
4
; c)    

Hak milik atas rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
5
 dan 

d)   Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak 

tanggungan
6
.  

Tanah Hak Pengelolaan tidaklah sama dengan hak yang lainnya, tetapi 

merupakan hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya 

sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Demikian juga mengenai subjek hak 

Pengelolaan itu tidak diberikan kepada orang tetapi diberikan kepada badan 

hukum tertentu seperti Departemen, Instansi Non Departemen, BUMN, BUMD, 

dan Badan Otorita seperti Badan Otorita Pulau Batam. Untuk keperluan 

pendaftaran haknya, Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian 

                                                 
4
 Akta Ikrar Wakaf (AIW) dibuat PPAT khusus yang biasa disebut Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW). Dikatakan PPAT khusus karena tugasnya khusus membuat Akta Ikrar Wakaf. Diangkat oleh 

Menteri Agama, biasanya yang diangkat sebagai PPAIW adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di 

Kecamatan. Tetapi jika di Kecamatan belum ada KUA maka yang ditunjuk adalah Kepala KUA Kecamatan 

yang terdekat dan kalau di daerah Tingkat II (Kabupaten Kota) belum ada KUA maka tugas itu dibebankan 

kepada Kepala Seksi Urusan Agama di Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.  
5
 Pada rumah susun, hak atas tanah dikenal sebagai tanah bersama. Dalam arti bukan satuan rumah 

susun terbawah yang melekat pada tanah itu saja yang mempunyai hak atas tanah tetapi seluruh satuan 

rumah susun mempunyai hak yang sama atas tanah. Nilai kepemilikan bersama dari masing-masing 

pemilik satuan rumah susun ditentukan atas dasar nilai perbandingan proporsional (NPP) yaitu jumlah 

pemilik satuan rumah susun dibagi hasil perkalian dari jumlah pemilik satuan di kali luasan dari masing-

masing unit per m
2
 dikali 100%.  

Untuk keperluan pendaftaran haknya, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan akta 

pemisahan. Pada rumah susun sebagai tanda bukti hak atas bagian masing-masing kepada setiap 

kepemilikan bangunan yang bersangkutan diberikan sertifikat yang terdiri atas salinan buku tanah serta 

Surat Ukur dan bersampul dilengkapi dengan suatu gambar pembantu yang menggambarkan tanah dari 

bagian yang dimilikinya.  
6
 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh PPAT berdasarkan perjanjian antara pihak 

pemberi Hak Tanggungan (debitur) dengan pihak pemegang Hak Tanggungan (kreditur). Apa yang 

menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak atas hutang yang dijamin atas hutang atas tanah sesuai 

ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.  
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hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang (sekarang Menetri Negara Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala BPN berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 2 Tahun 2013.  

 

2. Pembuktian Hak Lama  

Tanah Hak Lama, baik berdasarkan Hukum Adat maupun Hukum Perdata 

Barat sangat besar jumlah dan permasalahannya. Permasalahan dimaksud bahwa 

banyak hal-hal yang tidak jelas haknya dengan sesuatu pembuktian tertulis 

terutama atas tanah-tanah adat. Namun ada juga hak-hak atas tanah adat itu yang 

mempunyai bukti hak tertulis. Sebelumnya telah diberlakukan atas tanah adat 

tersebut ketentuan penegasan dan pengakuan hak. Pada Pasal 2 dan 3 Peraturan 

Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 dinyatakan bahwa 

permohonan penegasan hak dimaksud harus dengan syarat: Hak atas tanah 

tersebut telah di uraikan dalam satu surat hak tanah yang dibuat berdasarkan 

Peratutan Menteri Agrararia Nomor 9 Tahun 1959, ordonantie S 1873 No. 38 atau 

Peraturan-peraturan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keresidenan 

Surakarta, Sumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat. Selanjutnya permohonan 

diajukan ke Kantor Pendaftaran Tanah dengan melampirkan: a) Tanda bukti hak 

(atau ada dengan surat ukurnya); b) Tanda bukti Kewarganegaraan Indonesianya 

pada saat berlakunya UUPA (24 September 1960); dan c) Keterangan 

permohonan tentang peruntukan tanahnya untuk pertanian atau perumahan.  

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka versi 

penegasan dan pengakuan hak atas tanah sebagaimana di uraikan di atas tercakup 

dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini. Dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa 

untuk pembuktian hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama 

dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang 

bersangkutan yang oleh Panitia Ajdukasi dalam pendafataran tanah secara 

sistemik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 

sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak, dan hak-hak 
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pihak lain yang membebaninya. Alat bukti tertulis yang dimaksud dijelaskan 

dalam penjelasan Pasal 24 ini, dapat berupa: 

a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 

Ordonatie (S.1834-27), yang telah dibubuhi cacatan, bahwa hak eigendom 

yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau 

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings 

Ordonatie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran 

tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di 

daerah yang bersangkutan; atau 

c. surat bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang 

bersangkutan; atau 

d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 

Nomor 9 Tahun 1959; atau 

e. sertifikat hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak 

berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak 

yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di 

dalamnya; atau 

f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda 

kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau 

g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum 

dibukukan; atau 

h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai 

dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau 

i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang 

tanahnya belum dibukukan; atau 

j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil 

oleh Pemerintah atu Pemerintah Daerah; atau 

k. petuk Pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau 
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l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan; atau 

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan 

Konversi UUPA. 

 

Dalam hal bukti tertulis kepemilikan sebidang tanah tersebut tidak lengkap 

atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan 

keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya 

kebenarannya menurut pendapat Panitia Adjudikasi atau oleh Kepala Kantor 

Pertanahan. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi 

kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut. 

Dalam hal tidak atau tidak tersedianya secara lengkap alat-alat pembuktian 

di atas, maka Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, memberi jalan keluar 

dengan mengganti ketidak-sediaan bukti kepemilikan sebidang tanah tersebut 

dengan bukti penguasaan fisik atas tanah yang bersangkutan selama 20 (dua 

puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan 

pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: 

a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara 

nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut; 

b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak 

digangu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat 

hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; 

c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat 

dipercaya; 

d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan 

keberatan melalui pengumuman; 

e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang 

disebutkan di atas; 
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f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya 

dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh 

Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik; 

 

Ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengatur lebih lanjut mengenai 

bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah yang tidak tersedia tersebut, sesuai yang 

tercantum pada Pasal 24 ayat (2) PP No. 24/1997. Permohonan yang diajukan 

tersebut harus disertai: 

a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan 

selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh 

penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, 

sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 

20 tahun atau lebih. 

2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik; 

3) bahwa penguasaan itu tidak pernah digangu gugat dan karena itu dianggap 

diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan 

yang bersangkutan; 

4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak memuat hal-hal yang tidak sesuai 

dengan kenyataan, penandatangan bersedia dituntut di muka Hakim secara 

pidana maupun perdata jika memberikan keterangan palsu; 

b. Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang biasanya disebut Surat Keterangan 

Tanah (SKT) dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya 

dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau 

penduduk yang sudah lama bertinggal di desa/kelurahan letak tanah yang 

bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai 

derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang 
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membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di 

atas. 

Pembuktian hak-hak lama ini biasanya dilakukan oleh kelompok-

kelompok masyarakat yang belum pernah tersentuh administrasi dan hukum 

pertanahan yang modern. Setelah bukti penguasaan fisik tersebut dilampirkan 

dalam permohonan hak atas tanah, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tanah 

sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah, maka akan jelas bahwa pemegang 

hak maupun tanahnya telah terdaftar dan pemegang hak tersebut mempunyai 

hubungan hukum dengan tanahnya. Bukti bahwa pemegang hak berhak atas 

tanahnya adalah pemberian tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat yang dinamakan sertifikat tanah.  

 

E. RISALAH HASIL AJUDIKASI 

Data yuridis merupakan keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan 

satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak dan pihak lain serta beban-beban 

lain yang membebani (PP Nomor 24 Tahun 19997 Pasal 1 butir 7). Status hukum 

tanah merupakan hubungan hukum antara pemilik tanah dengan obyek tanah yang 

berupa jenis-jenis hak atas tanah. Guna keperluan proses pendaftaran tanah, data 

yuridis dimaksud diperoleh melalui kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, penelitian 

serta verifikasi. Pengumpulan data yuridis merupakan kegiatan pengumpulan, 

pemeriksaan dan penyajian keterangan mengenai status hukum bidang-bidang tanah 

dan pemegang haknya yang akan digunakan sebagai dasar pendaftaran. Kegiatan 

pengumpulan data ini pada hakekatnya adalah kegiatan untuk memastikan tentang 

subyek hak, macam hak, cara perolehan (alas hak), penggunaan pemanfaatan haknya 

(bersifat fisik maupun perdata) serta obyek hak (letak dan batasnya). 

 

1. Fungsi  Risalah 

Daftar isian dimaksud dalam tata usaha pendaftaran tanah dikenal dengan 

daftar isian 201. Daftar isian ini hanya digunakan dalam kegiatan pendaftaran 
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tanah pertama kali saja, sedangkan dalam kegiatan pendaftaran peralihan hak 

maupun pendaftaran pembebanan hak daftar isian dimaksud tidak diperlukan lagi.  

Daftar Isian (DI) 201 merupakan Risalah Penelitian Data Yuridis dan 

Penetapan Batas bidang tanah. Daftar isian ini, merupakan sumber informasi 

utama yang berisi data dan fakta hukum mengenai bidang tanah yang didaftar. 

Oleh karena itu perlakuan dan penggunaan daftar ini, seyogyanya diperhatikan 

secara seksama. Artinya, daftar isian ini harus diisi dengan cermat, teliti dan 

mentaati prosedur hukum yang telah dibakukan baik secara teori maupun secara 

materiil.  

Pada hakekatnya perlakuan dan penggunaan DI 201 itu dapat dibagi 

menjadi 3 tahap. Tahap pertama, adalah dimana daftar ini digunakan sebagai alat 

pengumpul data lapangan baik data fisik maupun data yuridis mengenai 

pemilikan/penguasaan tanah. Sebagai alat pengumpul data lapangan, 

perlakuannya masih sebagai sebuah kuisioner biasa. Informasi yang diisi 

kedalamnya, masih berupa keterangan tentang keadaan nyata tetapi belum dapat 

diperlakukan sebagai fakta dan data hukum. Fungsi DI 201 pada saat ini adalah 

sebagai sebuah daftar kumpulan pertanyaan yang disebut kuisioner yang harus 

diisi secara lengkap. Isi yang terekam dalam daftar ini dapat diperoleh dengan tiga 

cara yaitu dokumentasi, wawancara, dan pengamatan lapangan.  

Sebagai formalita untuk mengakhiri penggunaan DI 201 di lapangan 

dilakukan dengan tahap-tahapan yaitu : pembacaan ulang isi DI 201, permintaan 

pendapat pihak yang berkepentingan, perubahan atau perbaikan isi DI 201 baru 

diakhiri dengan pembubuhan tanda-tangan pihak yang berkepentingan dan 

petugas pengumpul data.  

Tahap kedua, adalah tahap dimana DI 201 digunakan sebagai dokumen 

yang berisi informasi sah tentang fakta dan data hukum. Dikatakan sebagai 

dokumen hukum/dokumen resmi, sebab isi DI 201 adalah merupakan suatu 

keterangan mengenai status hukum dari tanah dan pemegang hak atas tanah. 

Selanjutnya keterangan itu dimaksudkan untuk pendaftaran tanah yang 

bersangkutan, maka isi DI 201 pun dapat dikategorikan sebagai data dan fakta 
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hukum tentang tanah dan pemegang hak yang akan didaftar. Sehubungan dengan 

kedudukan ini, maka sebelum dipakai sebagai dokumen resmi yaitu sebagai berita 

acara penyelidikan riwayat dan penetapan batas bidang tanah, data dan fakta yang 

ada dalam DI 201 dicocokkan dengan alat bukti yang sudah diserahkan oleh yang 

berkepentingan, dianalisa data dan faktanya guna memperoleh suatu kesimpulan 

baik mengenai subyek, obyek, maupun haknya. Kesimpulan akhir tersebut, 

selanjutnya dipakai dasar untuk membuat keputusan yang merupakan tindakan 

hukum dari pejabat administrasi negara terhadap suatu peristiwa hukum yang 

dihadapi. Peristiwa hukum dimaksud adalah pengumpulan data dan fakta hukum 

bagi pendaftaran tanah untuk pertama kali. Tindakannya adalah mendaftarkan hak 

atas tanah dan menerbitkan alat bukti hak yang kuat dan dijamin dalam hukum. 

Oleh karena itu, keputusannya haruslah didasarkan pada data dan fakta serta 

kesimpulan yang benar dan sah menurut hukum.  

Tahap ketiga, yaitu tahap dimana DI 201 digunakan sebagai arsip aktif 

yang sering juga disebut warkah. Kedudukannya sebagai arsip aktif erat kaitannya 

dengan sistem publisita yang dianut yaitu sistem terbuka. Dengan keterbukaan ini, 

berarti DI 201 tetap berfungsi sebagai dokumen yang memuat data dan fakta 

hukum yang sah atas bidang tanah yang telah didaftar.  

 

2. Format Risalah 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa risalah merupakan bahan 

pertimbangan bagi penentu kebijakan atau pejabat yang berwenang untuk 

mengabulkan atau menolak suatu penetapan hak atas tanah. Oleh karena itu isi 

dari risalah tersebut sejauh mungkin harus lengkap dan akurat serta tidak 

menimbulkan keraguan. Untuk itu formulir risalah harus dibuat sesuai dengan 

keperluan yang dapat menampung data yang bagi pengambilan keputusan 

pemberaian hak atas tanah dimaksud.  

Selama ini format risalah hasil ajudikasi dapat dibedakan menjadi dua 

bentuk yaitu berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (berupa 

daftar isian 201) dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah. Daftar isian 201 
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cenderung bersifat tertutup, artinya substansi yang harus dicatat telah ditetapkan 

didalam risalah tersebut. Dengan format demikian memudahkan bagi pelaksana 

untuk mengisi risalah yang bersangkutan, namun demikian karena sifatnya 

tertutup maka kemungkinan terdapat data spesifik yang tidak dapat dimuat 

didalamnya. Sementara itu apabila data ini sangat menentukan bagi penentuan 

hak yang bersangkutan maka tidak akan menjadi pertimbangan sehingga 

kemungkinan dapat mempengaruhi kualitas akurasi data risalah dimaksud. Pada 

akhirnya data yang demikian akan mempengaruhi pula kualitas kepastian hukum 

hak atas tanah yang hendak diwujudkan.  

Berdasarkan hal ini, dimungkinkan hasil ajudikasi dituangkan ke dalam 

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang dibuat secara terbuka. Dengan format 

demikian ini maka segala data yang relevan dengan penguasaan dan pemilikan 

tanah dapat dimuat dalam risalah tersebut. Tentu saja hal ini tergantung dari 

keahlian dan kreatifitas tim peneliti untuk melakukan kombinasi. Dengan format 

kombinasi tersebut akan menghasilkan pengisian yang sesuai dengan kondisi 

obyektif penguasaan tanah yang diteliti. Mengingat hal ini maka pengisiannya 

harus benar-benar cermat sehingga seluruh aspek penguasaan tanah dapat termuat 

dalam risalah yang bersangkutan.  

Pada prinsipnya, bentuk dan isi DI 201 tidak terlepas dari fungsi daftar 

isian tersebut. Namun mengingat daftar isian tersebut merupakan kegiatan yang 

dilakukan serentak, massal dan meliputi semua bidang tanah dalam suatu wilayah 

(dalam pendaftaran tanah secara sistematik) dan harus diselesaikan dalam jangka 

waktu tertentu, maka bentuk dan isinya harus praktis dan menyeluruh. Praktis 

dalam pengertian mudah dimengerti dan mudah mengisinya, namun sedapat 

mungkin berisi semua data yang diperlukan guna mempertimbangkan 

pemilikan/penguasaan tanah seseorang. Menyeluruh dalam arti, daftar isian 

dimaksud memuat seluruh tahapan yang diperlukan sebelum bidang tanah yang 

diselidiki riwayat tanahnya dibukukan dalam buku tanah.  

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka bentuk dan isi daftar isian 201 

yang terdiri dari 6 (enam) halaman dan 1 (satu) lampiran, memuat ruang-ruang 
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yang perlu diisi dan ditanda-tangani. Secara sederhana, daftar isian tersebut 

dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian yaitu :  

a. Identifikasi bidang tanah dan yang berkepentingan;  

b. Data tentang penguasaan tanah dan pemegang tanah yang berisi:  

1) Pemilikan/Penguasaan tanah, dapat berupa: a) Bukti pemilikan/ penguasaan 

tanah; b) Bukti perpajakan; c) Kenyataan penguasaan tanah dan 

penggunaan tanah; d)  Bangunan di atas tanah; e) Status tanah; f) Beban-

beban atas tanah; g) Bangunan kepentingan umum; h) Sengketa atas tanah;  

2) Yang mengumpulkan dan yang berkepentingan  

c.  Kesimpulan awal panitia;  

d. Sanggahan dan bantahan;  

e. Kesimpulan akhir;  

f.  Keputusan Pejabat yang Berwenang.  

 

3. Keanggotaan Panitia  

Akurasi dari pengisian riwayat tanah tergantung dari Panitia Pemeriksaan 

Tanah/Satgas Yuridis. Pada hakekatnya seluruh anggota Panitia bertanggung 

jawab terhadap kelengkapan dan kebenaran data yang diteliti. Untuk itu anggota 

Panitia harus merupakan Tim yang bekerja sama dalam rangka upaya 

mengupayakan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang akan 

diberikan. Menurut Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007,  penunjukan Panitia A melalui 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, 

keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan dari pejabat dan/atau staf  yang 

bersangkutan. Adapun susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari Ketua merangkap 

Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Anggota, dan Sekretaris bukan Anggota. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Panitia A menunjuk sebanyak 3 (tiga) orang 

anggota yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota yang lainnya bertugas di 

kantor. Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota 

Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan.  
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Panitia A dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) panitia, sesuai dengan kebutuhan 

dan keberadaan pejabat/staf masing-masing Kantor Pertanahan.  Kepala Kantor 

Pertanahan dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Panitia A (keanggotaannya 

setara) dalam hal volume pekerjaan tinggi.  Dalam hal diperlukan karena kebutuhan 

pelayanan, Kepala Kantor Pertanahan dapat mengusulkan kepada Kepala Kantor 

Wilayah untuk meminta tenaga dari Kantor Pertanahan yang lain atau staf Kantor 

Wilayah dalam 1 (satu) wilayah provinsi. Dalam hal diperlukan karena kebutuhan 

pelayanan, Kepala Kantor Wilayah dapat memohon tenaga kepada Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pembentukan Panitia A pada Kantor Pertanahan. Dalam rangka pengadaan tenaga 

dimaksud, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat menugaskan 

staf dari Kantor Wilayah lain untuk ditugaskan pada provinsi yang membutuhkan.  

Meskipun Panitia hanya bertugas untuk memberikan pertimbangan namun 

kedudukan sangat strategis dalam upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum 

tersebut. Hal ini disebabkan apabila data yang dihimpun oleh Panitia tidak benar, 

maka keputusan pejabat dalam memberikan hak atas tanah pasti juga akan keliru. 

Untuk itu keanggotaan panita tidak sekedar memenuhi aspek formal ex. officio 

saja tetapi memikul tanggungjawab yang besar.  

Adapun alasannya karena Panitia yang susunan keanggotaannya demikian 

tersebut: a) masih dapat mengakomodasi kepentingan investasi,  b) 

keanggotaanya dapat mewakili semua komponen yang terkait, c) dapat 

memberikan pertimbangan yang obyektif bagi pemberian hak atas tanah dan d) 

diperlukan bagi koordinasi pelaksanaan tugas.  

 

4. Ketentuan Pembuatan Risalah  

Mengingat fungsi risalah riwayat tanah yang sangat penting tersebut maka 

format maupun pengisian Risalah Pemeriksaan Tanah perlu diperhatikan 

beberapa hal, sebagai berikut :  

a. Panitia merupakan suatu Tim, oleh karena itu pelaksanaan pemeriksaan 

riwayat tanah harus dilakukan bersama sama. Dalam hal ini tidak dibenarkan 
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pemeriksaan tanah tersebut hanya dilakukan oleh salah seorang atau beberapa 

orang bertugas di bidang teknis saja. Apalagi hanya diserahkan kepada petugas 

atau staf.  

b. Dalam melakukan pemeriksaan riwayat tanah tersebut, Panitia harus 

didampingi oleh pemohon atau kuasanya. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa yang bersangkutan yang paling mengetahui riwayat tanah 

yang dimohon. Untuk itu pelaksanaan harus dipersiapkan dan pemohon 

diberitahu waktunya.  

c. Pemohon harus menunjukan batas-batas tanah yang dimohon itu.; 

d. Untuk meyakinkan Panitia, maka apabila diperlukan Panitia dapat meminta 

keterangan atau informasi dari orang-orang tua atau tokoh-tokoh adat di 

wilayah yang bersangkutan; 

e. Dalam rangka pelaksanaan penelitian di lapangan, Panitia harus mempelajari 

data administrasi yang diajukan oleh pemohon. Berkas permohonan apabila 

diperlukan dapat dibawa ke lapangan sehingga dapat diperoleh data yang 

akurat; 

f. Hasil penelitian yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Riwayat Tanah, 

oleh karena merupakan pekerjaan lapangan maka seharusnya ditulis dengan 

tulisan tangan, dengan tinta, huruf balok dan jelas. Apabila terdapat pencoretan 

maka harus dibubuhi huruf paraf; 

g. Data lapangan merupakan gambaran penguasaan tanah seperti apa adanya. 

Data ini kemudian dibahas dalam rapat Panitia untuk merumuskan 

rekomendasi kepada pejabat yang berwenang mengenai dapat atau tidaknya 

diberikan hak atas tanah kepada pemohon; 

h. Risalah Pemeriksaan Riwayat Tanah setelah dibahas dan ditandatangani oleh 

seluruh anggota disampaikan kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan 

kelengkapan berkas serta sebagai bahan untuk mengambil keputusan terhadap 

pernohonan pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.  
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Oleh karena daftar isian 201 akan dipakai sebagai dasar pembukuan hak 

dalam buku tanah, maka pengisiannya haruslah dilakukan secara benar, teliti dan 

memenuhi kaedah-kaedah hukum pada umumnya antara lain :  

a. Penulisan dilakukan dengan huruf cetak (dengan pena/boll point);  

b. Jika terdapat kesalahan dalam penilisan, harus dicoret dan diparaf (tidak boleh 

dihapus dengan segala macam penghapus yang mengakibatkan tulisan yang 

salah tersebut tidak terbaca lagi, misalnya dihapus dengan tipp-ex).  

c. Pengisian pertanyaan berupa pilihan dilakukan dengan :  

1) Kata atau kalimat yang tidak sesuai/tidak digunakan dicoret misalnya 

pilihan : Desa/Kelurahan);  

2) Pengisian kotak dengan tanda (v) jika jawaban benar atau dengan tanda 

silang (X) jika jawaban tidak relevan;  

3) Spasi atau kolom yang tidak dipakai: dicoret melintang (                     ) 

4) Titik-titik yang tidak dipakai : digaris horizontal (                          )  

5. Pihak-pihak yang bertanggung-jawab mengisi dan menandatangani  

Sesuai dengan fungsi, bentuk serta isi daftar isian 201, terdapat beberapa 

pihak yang mempunyai tugas dan kewajiban mengisi dan bertanggung jawab atas 

apa yang tertulis di dalamnya. Demikian juga, siapa yang berwenang 

menandatangani tiap bagian daftar isian tersebut.  

Ruang bagian I dan bagian II (termasuk ruang bagian lampiran) yang 

bertugas dan berkewajiban mengisinya adalah Satgas pengumpul data yuridis, dan 

satgas ini pula yang bertanggung jawab atas isinya, untuk itu satgas yuridis harus 

tanda tangan di sebelah kiri kolom akhir bagian II (lihat halaman 4 DI 201). 

Sedangkan jika pendaftaran tanah secara sporadik, yang mengisi dan menanda 

tangani adalah Kepala Seksi HTPT, kalau pembukuannya melalui penegasan 

konversi atau Panitia A jika melalui pengakuan hak atau pemberian hak.  

Oleh karena daftar isian ini juga digunakan untuk merekam penetapan 

batas bidang-bidang tanah secara kontradiktur delimitasi, maka diperlukan tanda 

tangan pemilik tanah yang berbatasan dengan bidang tanah yang bersangkutan, 

sebagai tanda persetujuannya.  
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Untuk ruang bagian I dan II inipun diperlukan tanda tangan pemilik tanah 

(atau kuasanya yang sah) sebagai pernyataan persetujuan mengenai seluruh data 

yang direkam oleh petugas dimaksud di atas pada bagian I dan bagian II.  

Setelah selesai kegiatan ajudikasi di lapangan dan sebelum dilaksanakan 

pengumuman, Panitia Ajudikasi (dalam pendaftaran tanah secara sistematik) atau 

Panitia A / Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (dalam pendaftaran 

tanah secara sporadik) harus membuat kesimpulan sementara atas hasil 

pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Kesimpulan sementara dimaksud 

dicatat dalam bagian III dan ditanda tangani oleh semua anggota Panitia Ajudikasi 

(dalam pendaftaran tanah secara sistematik) atau semua anggota Panitia A atau 

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (dalam pendaftaran tanah secara 

sporadik).  

Selama jangka pengumuman mungkin terdapat sanggahan dari pihak-

pihak yang berkepentingan. Adanya sanggahan baik yang telah dapat diselesaikan 

ataupun belum dapat diselesaikan serta tidak adanya sanggahan semuanya dicatat 

dalam daftar isian 201 bagian IV oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Panitia 

Ajudikasi atas nama Panitia (dalam pendaftaran tanah secara sistematik) atau 

ditunjuk oleh Katua Panitia A atas nama Panitia atau Kepala Seksi Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah (dalam pendaftaran tanah secara sporadik).  

Jika ternyata tidak ada sanggahan/sengketa, atau sengketa sudah dapat 

diselesaikan atau belum dapat diselesaikan, selanjutnya ruang bagian V diisi 

dengan kesimpulan akhir oleh Ketua Panitia Ajudikasi (dalam pendaftaran tanah 

secara sistematik) atau oleh Kepala Kantor Pertanahan (dalam pendaftaran tanah 

secara sporadik). Kesimpulan akhir dibuat setelah data fisik dan data yuridis 

disahkan dengan suatu berita acara (daftar isian 202) dan ditanta tangani oleh 

semua Panitia Ajudikasi (dalam pendaftaran tanah secara sistematik) atau Kepala 

Kantor Pertanahan (dalam pendaftaran tanah secara sporadik).  

Ruang bagian VI (halam 6) merupakan ruang keputusan Kepala Kantor 

Pertanahan. Keputusan dalam proses pendaftaran tanah terdapat 3 (tiga) pilihan 

yaitu proses penerbitan sertipikatnya dilanjutkan (jika tanahnya adalah tanah hak) 
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atau diusulkan pemberian haknya jika tanahnya berupa tanah negara atau proses 

pensertipikatannya ditunda jika bidang tanahnya masih dalam sengketa. Dengan 

demikian ruang ini diisi dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan 

(dalam pendaftaran tanah secara sporadik) atau oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas 

nama Kepala Kantor Pertanahan (dalam pendaftaran tanah secara sistematik).  

 

6. Validasi data 

Guna penilaian bukti hak atas tanah diperlukan informasi mengenai 

keadaan status hukum bidang-bidang tanah tersebut baik secara umum maupun 

hal-hal yang khusus. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan 

setempat, Kepala Desa, pihak-pihak yang dapat dipercaya (orang-otang tua di 

desa, tetua adat dan sebagainya) serta pemilik tanah yang bersangkutan. Informasi 

dimaksud diperlukan guna menilai alat-alat bukti pemilikan/ penguasaan tanah 

yang dapat berupa alat bukti tertulis, bukti tidak tertulis, dan pembuktian melalui 

pengumuman serta pengesahannya.  

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang 

bersangkutan. Petugas pengumpul data yuridis dapat : a) Mencari dan meminta 

keterangan tambahan dari masyarakat guna memperkuat kesaksian atau 

keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah dimaksud atau untuk 

mengetahui riwayat kepemilikan tanah; serta b) Melihat keadaan bidang tanah 

dilokasi, untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai 

tanah atau dipergunakan oleh pihak lain dengan seijin yang bersangkutan.  

Berdasarkan hasil penyelidikan riwayat tanah yang telah dituangkan pada 

DI. 201 serta alat bukti, Satgas pengumpul data yuridis memberikan rekomendasi 

mengenai pemilik tanah, jenis hak serta kreteria alat bukti hak dan lain-lainnya, 

dalam rangka sidang Panitia guna menetapkan status hukum bidang tanah. Status 

hukum  hak atas tanah dikelompokkan menjadi 2 jenis hak yaitu tanah hak (bekas 

tanah adat) yang dapat didaftarkan langsung (melalui konversi) atau  melalui 

pengakuan hak, serta Tanah Negara apakah dapat atau tidak dapat (ditolak) 

diberikan suatu hak karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. 
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Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

Soal: 

1. Mengapa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah perlu diteliti riwayat status tanah dan 

batasnya untuk setiap bidang tanah maupun secara umum  ? 

2. Jelaskan perbedaan antara Risalah Panitia A dengan Daftar Isian 201? 

3. Jelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan penelitian riwayat 

tanah. 

4. Apa yang dimaksud dengan validasi data ?  

5. Untuk keperluan pensertipikatan tanah, maka adanya hak atas tanah harus dapat 

dibuktikan dengan apa ? Jelaskan  dan sebutkan dasar hukumnya! 

6. Jelaskan siapa yang dapat menyelidiki riwayat tanah? 

 

 

 

 

Agar peta-peta hasil pengukuran mempunyai kekuatan bukti maka batas-batas 

bidang tanah yang diukur dan dipetakan adalah batas yang sah, serta batas-batas bidang 

tanah dimaksud diikatkan pada suatu titik acuan yang ada atau akan diadakan sebagai 

referensi. Mengingat pentingnya fungsi titik acuan dimaksud maka dalam pengadaan, 

pemasangan, pengukuran, pemetaan, dan monumentasinya harus dilakukan secara tertib 

dan teliti, sehingga dapat bertahan dan digunakan selama mungkin.  

Demikian juga agar batas bidang tanah  yang diukur seharusnya batas yang sudah 

disepakati para pihak, memperhatikan sempadan pantai atau sungai, dan pengukurannya 

dilakukan oleh petugas ukur secara disiplin  maupun memperhatikan kaedah-kaedah 

pengukuran (teknis geodesi). Tugu sebagai tanda batas bidang tanah dibuat sesuai 

ketentuan pasal 22 PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. 

LATIHAN 7 

RANGKUMAN 7 
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Pengukuran dengan cara terrestrial maupun cara fotogrametrik, pada hakekatnya 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan, namun dalam hal-hal tertentu dapat pula dilakukan 

oleh petugas ukur yang ada di Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Badan Pertanahan 

Nasional RI. 

Sebagai langkah awal pengumpulan data fisik dilakukan persiapan administrasi, 

dan peralatan di kantor, serta persiapan di lapangan, baru dilanjutkan kegiatan 

pengukuran batas bidang tanah dan pengikatannya pada titik acuan yang ada. Data hasil 

lapangan direkam dalam daftar-daftar isian dan gambar ukur agar terdapat tertib 

administrasi. Hasil lapangan dihitung luasnya serta dibuat peta bidang tanah guna bahan 

pengumuman, dilanjutkan dengan kegiatan pemetaan, pembukuan dan penyimpanannya. 

Disamping kegiatan kadastral di atas, juga dilakukan kegiatan pendaftaran haknya 

dengan diawali penelitian riwayat tanah oleh Panitia. Kegiatan ini berfungsi untuk 

memastikan subyek hak, macam hak, cara perolehan (alas hak), penggunaan dan 

pemanfaatan hak. Hasil penyelidikan riwayat tanah dituangkan dalam daftar isian 201 

guna bahan pertimbangan pejabat berwenang dalam memutuskan haknya.  

Walaupun Panitia hanya bertugas untuk memberikan pertimbangan namun 

kedudukannya sangat strategis dalam upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum. Hal 

ini disebabkan apabila data yang dihimpun oleh Panitia tidak benar, maka keputusan 

pejabat pasti juga akan keliru. Untuk itu keanggotaan panita tidak sekedar memenuhi 

aspek formal ex-officio saja tetapi memikul tanggungjawab yang besar. Demikian pula 

dalam hal pengisian daftar isian haruslah dilakukan secara benar, teliti serta memenuhi 

kaedah-kaedah hukum yang berlaku. 

 

 

Lingkarilah huruf ( B / S ) sesuai pilihan jawaban yang benar atau salah dari pernyataan 

berikut. 

1. ( B / S )  Kegiatan pengukuran sistematis dimulai dari kegiatan penetapan batas, baru 

dilanjutkan dengan pengukuran batas bidang tanah dan pembuatan SU  

2. ( B / S ) Untuk dapat direkonstruksi kembali batas-batas bidang tanah yang diukur 

harus batas bidang tanah yang sah (telah ditetapkan secara kontradiktur). 

TES FORMATIF 7 
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3. ( B / S ) Nomor idntifikasi bidang tanah diberikan setelah dilakukan pembukuan 

dalam buku tanah. 

4. ( B / S ) Sebelum diukur pemegang hak atas tanah wajib memasang tanda batas dan 

menetapkan batasnya terlebih dahulu. 

5. ( B / S ) Setiap batas yang diukur wajib dilakukan penetapan batas secara 

kontradiktur. 

6. ( B / S ) Sumber informasi awal mengenai penguasaan dan pemilikan tanah yang 

paling tepat dalam penyelidikan riwayat tanah adalah agar dapat diperoleh 

informasi yang valid adalah aparat desa/kelurahan letak tanah. 

7. ( B / S ) Agar bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pejabat mempunyai 

validasi tinggi, maka keanggotaan Panitia A haruslah memenuhi aspek 

formal ex-officio.  

8. ( B / S ) Yang menandatangani daftar isian 201 adalah kepala kantor pertanahan 

setempat. 

9. ( B / S ) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tanah di lapangan Panitia/petugas 

pengumpul data yuridis wajib didampingi pemilik tanah atau kuasanya. 

10 ( B / S ) Agar informasi riwayat tanah dari penelitian lapangan lebih rapi maka dapat 

ditulis di kantor dengan menggunakan komputer. 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif 6 yang 

terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara 

terhadap materi kegiatan belajar ini. 

 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 
Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 10 
 

 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 
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90 – 100 %    =  Baik sekali; 

80 –   90 %    =  Baik; 

70 –   80 %    =  Cukup 

     ≤   70  %   =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL 

VIII 

TATA LAKSANA  

PENGOLAHAN DATA  

 

Modul ini membahas perihal teknik analisis atau penilaian data fisik dan data 

yuridis, tata laksana kegiatan pengumuman data fisik dan data yuridis, penyelesaian 

sanggahan atau keberatan dan diakhiri dengan bahasan pengesahan data penguasaan dan 

pemilikan tanah.  

Setelah berakhir membaca modul ini, diharapkan mahasiswa dapat melakukan 

simulasi analisis riwayat pemilikan atau penguasaan tanah. Sebagai bahan analisis 

digunakan data atau informasi hasil penyelidikan dokumen dan peninjauan lapang, guna 

membuat pertimbangan yang akan digunakan oleh pejabat yang berwenang dalam proses 

dalam pembukuan hak atas tanah selanjutnya.  

Jika mahasiswa mengikuti uraian dalam modul ini dan melakukan latihan secara 

tekun serta dilengkapi dengan mensimulasikannya dalam kegiatan praktikum dengan 

seksama Anda akan dapat menjelaskan risalah penelitian data fisik dan data yuridis, dapat 

mensimulasikan penilaian data melalui sidang, membuat kesimpulan awal data, membuat 

pengumuman, mengesahkan pengumuman serta mebuat kesimpulan serta keputusannya. 
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TATA LAKSANA PENGOLAHAN DATA 

A. PENGERTIAN PENGOLAHAN DATA 

Sertipikat merupakan dokumen tertulis yang diterbitkan rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh pemerinah (Pejabat Tata Usaha Negara ) guna 

dapat dipergunakan sebagai tanda bukti hak dan alat pembuktian. Sertipikat dikatakan 

sebagai suatu dokumen formal, surat tanda bukti hak atas tanah, menunjukkan bahwa 

seseorang atau suatu badan hukum yang memegang sertipikat tanah itu mempunyai 

suatu hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu. Hanya saja, sertipikat sebagai 

suatu alat bukti hak kepemilikan atas tanah bersifat kuat, dan bukan merupakan alat 

bukti satu – satunya adanya keberadaan hak kepemilikan atas tanah. Ketentuan dalam 

Pasal 23 dan 24 PP No. 24 Tahun 1997, mensyaratkan adanya alat bukti tertentu yang 

dapat dijadikan alas hak (title) atau landasan yuridis untuk legalisasi aset dalam 

penerbitan sertipikat tanda bukti sekaligus alat bukti kepemilikan hak atas tanah.  

Instrument yuridis tertulis atas kepemilikan hak baru atas tanah yang berasal 

dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan, harus dibuktikan dengan Penetapan 

pemerintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, wujud kontret berupa Surat 

Keputusan Pemberian Hak (SK hak milik, SK HGB, dst), atau akta Pejabat Pembuat 

Akta Tanah apabila pemberian hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik 

(Pasal 23 PP No. 24 tahun 1997). Hak atas tanah ini ada berdasarkan pada tindakan 

pemerintah yang berupa penetapan atau keputusan hak memunculkan model sertifikat 

yang berkarakter yuridis yang bersifat konstitutif. 

Sedangkan instrument yuridis hak atas tanah yang lama (Pasal 24 PP No. 24 

Tahun 1997), yang diakui keberadaannya oleh hukum sebagai alat bukti tertulis 

kepemilikan hak atas tanah, secara terinci diatur penjelasan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 

1997 dan Pasal 60 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Sebagaimana diketahui bahwa 

kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui 

keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh 

siapapun. Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan bagi pemiliknya, oleh 

karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secara hukum harus mendapatkan 
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perlindungan oleh negara. Implementasi dari jaminan perlindungan hukum terhadap 

hak kepemilikan yang berkaitan dengan tanah oleh Negara dijabarkan kedalam UUPA.  

Sebagai konsekuensi yuridis pengakuan Negara terhadap kepemilikan atas tanah (hak 

lama) tersebut rakyat dilakukan perubahan/konversi menjadi hak-hak yang baru (lihat 

Pasal 16 UUPA). Pengakuan Negara tersebut memunculkan model sertipikat hak atas 

tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat Deklaratif (declaratoir). Suatu ketetapan 

atau keputusan yang bersifat deklaratif yakni suatu ketetapan atau keputusan yang 

menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum yang sebetulnya memang telah ada 

sebelumnya.  

Relevansi praktis dari pembedaan ini berkaitan dengan alat bukti. Keputusan tata 

usaha Negara deklaratif bukanlah alat bukti mutlak. Adanya hubungan hukum masih 

mungkin dapat dibuktikan dengan alat bukti lain. Pada keputusan Tata Usaha Negara 

konstitutif, adanya keputusan tata usaha Negara merupakan syarat mutlak lahirnya 

hubungan hukum. Contoh: sertifikat HGB, SK pengangkatan sebagai pegawai negeri 

dan lain-lain; berbeda dengan keputusan tata usaha Negara deklaratif, dalam keputusan 

tata usaha Negara konstitutif merupakan alat bukti mutlak. Dengan kata lain, tidak ada 

hubungan hukum tanpa adanya keputusan tata usaha Negara yang sifatnya konstitutif. 

Suatu keputusan dikatakan sah menurut hukum (rechsmatig) apabila keputusan 

tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan 

dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum maka keputusan tersebut 

mempunyai kekuatan hukum (rechtskrach) untuk dilaksanakan. Sebaliknya apabila 

suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka menurut hukum ketetapan 

atau keputusan tersebut menjadi “tidak sah” yang berakibat hukum menjadi “ batal” 

(nieti ). Menurut Van der Pot, syarat yang harus di penuhi agar ketetapam administrasi 

sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan 

akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah:  

1. bevoedgheid (kewenangan) organ administrasi yang membuat keputusan; aspek 

wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan 

tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk itu; 
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2. geen juridische gebreken in de wilsvorming (tidak ada kekurangan yuridis dalam 

pembentukan kehendak); Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan 

peraturan dasar. aspek substansi, artinya menyangkut obyek ketetapan atau 

keputusan tidak ada “ Error in re”. 

3. vorm dan procedure yaitu keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah diketapkan 

dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan; aspek prosedur, berarti bahwa 

ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang 

disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; 

 

Butir 1 dan 3 (wewenang dan prosedur) merupakan landasan bagi keabsahan legalitas 

formal. Sebaliknya suatu keputusan yang mengandung kekurangan juridis dalam 

pembuatannya, sehingga keputusan tersebut merupakan suatu keputusan tidak selalu 

merupakan ketetapan atau keputusan yang tidak sah. Ada ketetapan yang mengandung 

kekurangan tetap merupakan ketetapan sah. Tergantung pada hal apakah syarat yang 

tidak dipenuhi itu merupakan syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu ada; kalau syarat 

tidak dipenuhi maka sesuatu itu (dianggap) tidak ada. Suatu ketetapan yang 

mengandung kekurangan masih dapat diterima sah oleh karena sah tidaknya sesuatu 

ketetapan yang mengandung kekurangan tergantung pada beratnya kekurangan itu. 

Untuk mengetahui suatu keputusan itu mempunyai kekurangan yang masuk dalam 

ranah kekurangan yang esensial atau yang bukan esensial, sehingga ketetapan tersebut 

menjadi sah atau tidak sah.  

Sesuai dengan konsep hukum/ ajaran hukum dan ketentuan pertanahan Keputusan Tata 

Usaha Negara merupakan sumber hukum dan alat bukti dari lahirnya sertifikat hak atas 

tanah yang berkarakter yang bersifat Konstitutif, dengan demikian maka bilamana 

terjadi persengketaan berkaitan dengan kepemilikan hak atas masuk dalam kompetensi 

absolut dari pengadilan tata usaha negara yang mana alat bukti keputusan Tata Usaha 

Negara tersebut terbitnya yang berkaitan dengan adanya cacat dalam aspek wewenang, 

prosedur dan substansi yang menjadi titik tolak dalam beracara dan tuntutan 

pembatalannya. Berbeda dengan sertifikat hak atas tanah yang berkarakter yuridis yang 

bersifat deklaratif, sesuai dengan sumber dasar hak kepemilikan atas tanah yang 
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exsistensinya diakui oleh negara sehingga dalam proses persengketaan hukumnya 

berada diwilayah Peradilan umum, dimana bukti perolehan kepemilikan keperdataan 

dan obyek gugatannya yang ditimbulkan berkaitan dengan keabsahan dari aspek 

kesepakatan, kecakapan, obyek dan kausa tertentu yang menjadi dasar gugatan dan 

proses pembuktian di peradilan umum tersebut.  

 

B. FUNGSI PENGOLAHAN DATA. 

Pada modul sebelumnya telah dibahas bahwa walaupun Panitia hanya bertugas 

untuk memberikan pertimbangan pada pejabat yang berwenang, namun kedudukannya 

sangat strategis dalam upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum. Ini mensyaratkan 

validasi data atau informasi yang tinggi serta mempertimbangkan semua aspek 

pertanahan terkait secara komprehensip, baik dari aspek teknis, aspek yuridis maupun 

aspek administratifnya.  

Apabila data atau informasi yang dihimpun dan diolah oleh Panitia tidak benar, 

berarti pertimbangannya dan keputusan pejabat kemungkinan besar juga akan keliru. 

Untuk itu keanggotaan panita haruslah memenuhi aspek formal ex-officio dari semua 

unsur pertanahan dalam arti sempit maupun arti luasnya. Artinya, guna penilaian bukti 

hak atas tanah diperlukan informasi mengenai keadaan status hukum bidang-bidang 

tanah tersebut baik secara umum maupun hal-hal yang khusus. Informasi tersebut 

dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan setempat, Kepala Desa, pihak-pihak yang dapat 

dipercaya (orang-otang tua di desa, tetua adat dan sebagainya) serta pemilik tanah yang 

bersangkutan. Informasi dimaksud diperlukan guna menilai alat-alat bukti 

pemilikan/penguasaan tanah yang dapat berupa : a) Alat bukti tertulis; b) Bukti tidak 

tertulis,dan c) Pembuktian melalui pengumuman dan pengesahannya.  

Untuk menilai kebenaran keterangan saksi-saksi atau keterangan yang 

bersangkutan petugas pengumpul data yuridis dapat: 1) Mencari dan meminta 

keterangan tambahan dari masyarakat guna memperkuat kesaksian atau keterangan 

mengenai pembuktian kepemilikan tanah dimaksud atau untuk mengetahui riwayat 

kepemilikan tanah; atau 2) Melihat keadaan bidang tanah dilokasi, untuk mengetahui 
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apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau dipergunakan 

oleh pihak lain dengan seijin yang bersangkutan.  

Berdasarkan hasil penyelidikan riwayat tanah yang telah dituangkan pada daftar 

isian 201 serta alat bukti, petugas pengumpul data yuridis memberikan rekomendasi 

mengenai subyek hak (pemilik tanah), jenis hak serta kreteria alat bukti hak yang ada 

dan lain-lainnya, dalam rangka sidang Panitia guna menetapkan status hukum bidang 

tanah tersebut. Status hukum tanah di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis hak 

atas tanah yaitu: 1) Tanah hak (bekas tanah adat), yang dapat didaftarkan melalui 

konversi atau yang memerlukan pengakuan hak, serta 2) Tanah Negara yang dapat 

diberikan suatu hak pada seseorang/badan hukum atau yang tidak dapat diberikan hak.  

 

C. TAHAPAN PENGOLAHAN DATA  

Setelah selesai kegiatan ajudikasi di lapangan, Panitia Ajudikasi (dalam 

pendaftaran tanah secara sistematik) atau Panitia A / Kepala Seksi Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah (dalam pendaftaran tanah secara sporadik) harus membuat 

kesimpulan sementara atas hasil pengumpulan data yang telah dilaksanakan. 

Kesimpulan sementara dimaksud dicatat dalam bagian III daftar isian 201 dan ditanda 

tangani oleh semua anggota Panitia Ajudikasi (dalam pendaftaran tanah secara 

sistematik) atau semua anggota Panitia A atau Kepala Seksi Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah (dalam pendaftaran tanah secara sporadik). Untuk memperoleh 

kesimpulan yang benar dilakukan kegiatan sidang Panitia. 

 

1.  Sidang Panitia  

Sebelum kegiatan pengumuman dilakukan sidang Panitia A atau Ajudikasi 

yang berfungsi untuk melakukan penilaian data hasil penelitian data yuridis serta 

data hasil pengukuran yang terekam dalam daftar isian 201, 201C dan peta bidang 

tanah maupun surat-surat bukti pemilikan/penguasaan tanah yang telah 

dikumpulkan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam sidang dimaksud antara 

lain: 

a.  Riwayat Penguasaan Tanah  
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1) Identitas pemohon, yaitu : nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat 

serta kedudukan bertindaknya harus ditulis lengkap sesuai dengan data 

administrasi yang bersangkutan.  

2)  Identitas tanah yang dimohon, meliputi letak, batas-batas, luas sesuai 

dengan data administrasi yang disampaikan.  

3)  Identitas tanah yang dimohon, meliputi letak, batas-batas, luas serta data 

administrasinya juga agar ditulis lengkap.  

4) Riwayat dari tanah yang dimohon 

Riwayat penguasaan tanah yang dimohon merupakan bagian yang sangat 

penting dari isi risalah yang bersangkutan. Riwayat tanah harus lengkap 

secara derivatif. Artinya diurutkan secara derivatif, mulai dari penguasaan 

tanah yang bersangkutan oleh pihak semula sampai ke penguasaan tanah 

oleh pemohon. Riwayat penguasaan secara berurut tersebut disertai dengan 

uraian dari dasar hukum masing-masing penguasaan yang dibuktikan 

dengan surat-surat yang dilampirkan. Pemohon harus merupakan pihak 

yang terakhir memperoleh tanah tersebut.  

 

b.  Kepentingan Orang Lain  

Kepentingan orang lain yang dimaksudkan disini adalah kepentingan 

pihak lain yang ada di atas tanah yang dimohon. Perlu diteliti pula dasar dari 

keberadaan orang lain itu serta hubungannya dengan pemohon. Kepentingan 

orang lain ini dapat berupa kepentingan pemilikan. Artinya bahwa orang lain 

tersebut merupakan pihak yang memiliki tanah yang bersangkutan atau yang 

seharusnya memperoleh prioritas untuk diberikan hak. Dalam hal ini berarti 

tanah tersebut bermasalah. Misalnya penggarapan atas tanah negara. 

Disamping itu kepentingan lain tersebut didasarkan adanya hubungan hukum 

yang sah dengan pemohon yang bukan merupakan hubungan pemilikan, 

melainkan hubungan penguasaan fisik saja, misalnya penyewa. Orang lain ini 

harus pula dimintai keterangannya dan harus dituangkan di dalam risalah 

pemeriksaan tanah.  
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c.  Kepentingan umum, sosial dan keagamaan  

Kepentingan umum, sosial dan keagamaan yang ada di atas tanah yang 

dimohon harus pula dicatat pula di dalam risalah. Kepentingan umum disini, 

misalnya: saluran air/got, sumber air atau penampungan air, danau/situ, rawa, 

pos kamling, tiang listrik, hidran, telepon dan prasarana telekomunikasi 

semacamnya, tugu-tugu penunjuk koordinat, tugu monumental atau tugu-tugu 

batas wilayah; tempat ibadah, makam atau tempat keramat; arena olah raga, 

seperti lapangan sepak bola, volly, bulu tangkis dan sebagainya serta; sjalan 

penghubung, lapangan pengembalaan umum, dan sebagainya.  

Yang dimaksud kepentingan umum, sosial maupun keagamaan 

tersebut adalah yang bukan milik dari pemohon tetapi terletak di atas tanah 

yang dimohon. Apabila fisilitas-fasilitas tersebut milik pribadi pemohon, maka 

tidak perlu ditulis.  

Keberadaan fasilitas umum, sosial dan keagamaan diatas tanah 

tersebut harus dilandasi suatu alas hak. Oleh karena itu perlu dicantumkan 

dasar hukum dari fasilitas-fasilitas dimaksud.  

Fasilitas-fasilitas yang bukan milik pemohon serta tidak terletak di 

atas tanah yang dimohon tetapi berada dalam lingkungan atau sekitar tanah 

yang dimohon itu pada dasarnya tidak termasuk tanah yang dimohon atau 

diluar obyek pemeriksaan riwayat tanahnya. Akan tetapi apabila letaknya yang 

sedemikian rupa sehingga untuk pelaksanaan hak-hak yang berkaitan dengan 

fasilitas tersebut harus berhubungan dengan tanah yang dimohon, maka hal 

tersebut perlu ditulis di dalam risalah. Misalnya adanya areal pengembalaan 

umum didalam areal hak guna usaha, saluran air yang melewati bidang tanah 

tertentu atau lapangan olah raga yang terletak di kawasan perumahan dan 

sebagainya.  

 

d.  Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah.  

Aspek pengaturan penguasaan tanah pada pokoknya meliputi aspek-

aspek yang berkaitan dengan batas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah 
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pertanian, penggarapan rakyat dan tanah absentee. Batas maksimum 

dimaksudkan adalah akumulasi pemilikan/penguasaan tanah oleh pemohon 

apabila permohonannya dikabulkan. Dalam hal penguasaan/ pemilikannya 

akan melebihi batas maksimum yang ditentukan maka permohonan tersebut 

harus ditolak. Oleh karena itu Panitia seyogyanya mempelajari data 

administrasi baik yang diajukan oleh pemohon maupun yang ada pada Badan 

Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota).  

Yang dimaksud dengan aspek tanah absentee adalah 

penguasaan/pemilikan tanah yang dimohon tersebut. Apabila permohonan 

tersebut menyebabkan penguasaan secara absentee maka pernohonan yang 

bersangkut harus ditolak.  

Demikia pula adanya penggarapan tanah oleh rakyat atau pihak ketiga 

di atas tanah yang dimohon. Terhadap penggarapan ini perlu diteliti mengenai: 

riwayat penggarapan tersebut oleh penggarap, luas dan batas-batas tanah yang 

digarap; hubungan penggarap dengan pemohon; bukti-bukti maupun dasar-

dasar penggarapan oleh penggarap;  

Apabila di atas tanah yang dimohon terdapat penggarapan yang 

keberadaannya tidak berhubungan dengan perolehan tanah oleh pemohon maka 

tanah tersebut dikeluarkan dari areal tanah yang dimohon. Namun demikian 

apabila penggarap bersedia menyelesaikan tanah garapannya dengan pemohon, 

maka tanah tersebut dapat dimasukkan ke dalam areal tanah yang dimohon. 

Apabila tidak terdapat penyelesaian maka tanah tersebut tetap dikeluarkan dari 

areal tanah yang dimohon. Penyelesaian penggarapan tanah tersebut oleh 

pemohon harus dicatat dan dilampiri bukti-bukti penyelesaiannya.  

 

e.  Aspek Penatagunaan Tanah  

Aspek penataan penggunaan tanah pada prinsipnya berkaitan dengan 

rencana tata ruang, kondisi kemampuan tanah, kebijakan konservasi dan 

lingkungan hidup. Dengan rencana tata ruang dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah pemanfaatan tanah yang dimohon tersebut sesuai dengan rencana tata 
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ruang yang bersangkutan. Tidak dapat diberikan hak atas tanahnya apabila 

tidak sesuai dengan tata ruang yang ditentukan.  

Kondisi kemampuan tanah meliputi aspek-aspek ketinggian, 

kelerengan, tektur tanah serta letak tanah terhadap bantaran sungai panatai dan 

tempat-tempat lain yang perlu dilindungi. Kebijakan konversi merupakan 

upaya untuk melestarikan alam hayati, situs-situs purbakala, situs budaya dan 

tempat-tempat bersejarah yang perlu dilestarikan. Lokasi yang demikian ini 

pada dasarnya tidak dapat diberikan kepada pemohon dengan sesuatu hak 

perorangan atas tanah.  

Demikian pula dengan lokasi-lokasi yang dipergunakan sebagai upaya 

untuk menjaga kondisi lingkungan hidup. Lokasi-lokasi ini juga tidak dapat 

diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada perorangan.  

 

2.  Kesimpulan Panitia 

Hasil sidang dimaksud merupakan kesimpulan yang bersifat sementara 

mengenai nama pemilik, status tanah, beban-beban di atas tanah serta kriteria alat 

bukti yang ada. Kesimpulan sementara tersebut dicatat dalam d.1. 201 (halaman 4) 

ruang III. Kesimpulan Panitia harus diambil dalam sidang Panitia, yang dihadiri 

oleh anggota yang melaksanakan pemeriksaan riwayat tanah. Untuk pelaksanaan 

rapat ini agar dibuat notulennya sebagai bagian naskah resmi dari risalah yang 

bersangkutan. Kesimpulan merupakan pendapat Panitia yang diambil berdasarkan 

musyawarah maupun berdasarkan suara terbanyak (voting). Apabila ada anggota 

yang berbeda pendapatnya (atau tidak setuju) maka hal ini harus dicatat dalam 

notulen tetapi tidak dicatat dalam risalah. Risalah merupakan kesatuan pendapat. 

Perbedaan tersebut hendaknya disertai alasan-alasannya.  

Risalah disampaikan kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar 

pertimbangan dalam menentukan keputusan penetapan hak atas tanah. Namun 

demikian pejabat yang bersangkutan tidak terikat secara kaku terhadap 

pertimbangan Panitia. Apabila sangat diperlukan dan bersifat strategis maka 

pejabat dapat bersikap lain daripada Panitia.  
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Rekaman daftar isian 201 berupa daftar isian 201 C beserta peta bidang 

tanahnya, selanjutnya diumumkan dengan memakai daftar isian 201 B selama 

jangka waktu 30 hari (pendaftaran tanah sistematik) atau 60 hari (pendaftaran 

tanah sporadik). Pengumuman ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada 

pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan sanggahan atau bantahan mengenai 

data fisik dan data yuridisnya (pasal 26 Peraturan Pemerintah  Nomor 24  Tahun 

1997). Dengan demikian tahapan proses penyiapan pengumuman adalah : 1) Data 

fisik dicantumkan pada peta bidang-bidang tanah; 2) Data yuridis direkam dalam 

daftar isian 201, berupa data mengenai pemilik/penguasaan hak serta catatan 

mengenai surat-surat bukti pemilikan dan penguasaan tanah yang telah 

dikumpulkan; dan 3) Data fisik dan data yuridis tersebut dinilai kebenarannya oleh 

Panitia melalui sidang Panitia. Hasil sidang dibuat daftar-daftar bidang tanah yaitu 

daftar isian 201C dan peta bidang-bidang tanah.  

  

3. Pengumuman  

a. Surat Pengumuman  

Realisasi kegiatan pengumuman dilakukan dengan membuat surat pengumuman 

data fisik dan data yuridis, yang dalam tata usaha pendaftaran tanah disebut 

dengan daftar isian 201 B. Daftar isian ini pada intinya berisi antara lain :  

1)  Nomor, tanggal serta pejabat yang mengumumkan.  

2)  Mengumumkan hasil pengumpulan data fisik dan yuridis bidang-bidang 

tanah yang dicantumkan dalam: peta bidang-bidang tanah, dengan 

menyebutkan nomor lembar, nama wilayah administrasi pemerintahan yaitu 

RT, RW, desa, kecamatan serta kabupaten/kota dan daftar data fisik dan data 

yuridis bidang tanah (daftar isian 201 C), dengan menyebutkan nomornya.  

3)  Jangka waktu pengumuman.  

Pengumuman yang pada hakekatnya merupakan penerapan dari asas 

publisitas dalam pendaftaran tanah berfungsi untuk memberi kesempatan 

kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas data fisik dan atau data 

yuridis bidang tanah yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya, yang 
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dicantumkan dalam peta bidang-bidang tanah dan daftar isian 201 C, untuk 

mengajukan sanggahan atau keberatan dan bantahannya dalam jangka waktu 

30 hari (pendaftaran tanah sistematik) atau 60 hari (pendaftaran tanah 

sporadik) sejak tanggal pengumuman dimaksud kepada Panitia 

Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan. Jika dalam tenggang waktu tersebut 

tidak ada pihak yang mengajukan sanggahan dan keberatan atau sanggahan 

tidak beralasan, maka akan dilanjukan dengan proses penerbitan 

sertipikatnya. Pelaksanaan pengumuman dilakukan setelah suatu Rukun 

Tangga/Lingkungan selesai pengumpulan data fisik dan data yuridisnya. 

Agar pengumuman dapat menjangkau warga desa, pemberitahuan tentang 

adanya pengumuman dapat dilakukan melalui pembuatan surat selebaran 

yang disampaikan melalui Rukun Tangga/Lingkungan masing-masing.  

 

b.  Daftar Data Fisik dan data Yuridis Bidang Tanah  

Daftar data fisik dan data yuridis bidang tanah (daftar isian 201 C) yang 

merupakan lampiran surat pengumuman terdiri dari 8 kolom, dibuat per-blok 

atau per-Rukun Tangga/Lingkungan, tergantung dari pada data fisik dan data 

yuridis yang diumumkan. Dalam kolom-kolom tersebut dicantumkan antara 

lain: nomor urut bidang tanah, uraian bidang tanah seperti nomor identifikasi 

bidang tanah, luas tanah hasil pengukuran, letak tanah, nama dan alamat calon 

pemilik, status tanah serta keterangan misalnya jenis penggunaan tanah. 

Disamping uraian subyek, obyek dan status tanah yang ada dalam kolom-

kolom dimaksud, daftar isian ini memuat pula: 1) Nomor dan tanggal daftar 

isian 201 C (nomor dan tanggalnya sama dengan nomor dan tanggal surat 

pengumuman (daftar isian 201 B); dan 2) Pejabat yang bertanggung-jawab atas 

daftar isian dimaksud yaitu Ketua Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan.  

 Luas bidang tanah yang dicantumkan pada kolom 2 didasarkan pada 

hasil pengukuran, sedang data pada kolom lain diambil dari data yang 

tercantum pada daftar isian 201 bidang tanah masing-masing.  
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c.  Peta bidang-bidang tanah  

Dalam pendaftaran tanah sistematik, pengumuman dilakukan per-blok 

atau per-Rukun Tangga/Lingkungan, maka peta bidang-bidang tanah juga 

dibuat per-blok atau per-Rukun Tangga/Lingkungan. Ukuran lembar peta 

maksimal kertas duoble folio (A3), dengan jenis kertas yang baik. Isi peta 

bidang-bidang tanah adalah :  

(1) Isi peta yaitu gambar persil atau bidang-bidang tanah hasil pengukuran dan 

pemetaan dengan mencantumkan nomor identifikasi bidang tanahnya, 

batas-batas bidang tanah, jalan, sungai beserta namanya dan benda-benda 

lain (bangunan tidak perlu digambar).  

(2) Judul peta yaitu peta bidang-bidang tanah serta notasi kelengkapan peta 

seperti nomor, nama Rukun Tangga/Rukum Warga, desa/kelurahan, 

kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi, skala peta yang digunakan, serta 

simbul orientasi arah utara dalam peta.  

(3) Tanggal dan Pejabat yang bertanggung jawab atas peta dimaksud yaitu 

Ketua Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan.  

 

4. Sanggahan dan Bantahan  

Jika selama jangka waktu masa pengumuman dimaksud ternyata ada 

masyarakat yang mengajukan keberatan-keberatan atas data fisik dan atau data 

yuridis yang diumumkan, maka keberatan tersebut dicatat dalam daftar isian 309 

serta daftar isian 201 ruang IV halaman 5. Hal-hal yang perlu dicatat antara lain: a) 

nama dan alamat penyanggah/pembantah; b) letak dan nomor bidang tanah yang 

dipermasalahkan; c) uraian singkat permasalahan; dan d) uraian singkat mengenai 

bukti-bukti yang dimiliki.  

 

Dalam penyelesaian sanggahan atau bantahan tersebut pertama-tama Ketua 

Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan wajib meneliti setiap 

sanggahan/bantahan serta penyelesaiannya secara musyawarah mufakat. Jika 

musyawarah mufakat tercapai, dibuatkan berita acara penyelesaian sengketa dan 
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dicatat dalam daftar isian 309 serta daftar isian 201 ruang IV halaman 5. 

Berdasarkan berita acara dimaksud, dilakukan perubahan data yang ada dalam 

daftar isian 201 atau peta bidang tanah maupun daftar-daftar isian lainnya.  

Sedangkan apabila sanggahan/bantahan dimaksud tidak dapat diselesaikan 

secara musyawarah maka Ketua Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan 

memberitahukan secara tertulis kepada penyanggah untuk menyelesaikan 

permasalahn tersebut melalui jalur hukum yaitu lembaga Peradilan baik Peradilan 

Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara (lihat Pasal 27 PP Nomor 24 Tahun 

1997).  

 

5.  Pengesahan Pengumuman (Pasal 28 PP Nomor 24 Tahun 1997) 

Berita acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 

202) dipersiapkan per-bagian desa/kelurahan. Sebelum proses penyiapan berita 

acara, terlebih dahulu dilakukan penelitian mengenai: a) jangka waktu 

pengumuman; b) ada atau tidaknya sanggahan, bantahan atau sengketa; dan c) 

kelengkapan dokumen-dokumen yang akan disahkan.  

Dengan dibuatnya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan 

Data Yuridis berarti isi dokumen-dokumen yang disahkan berupa: daftar isian 201, 

daftar isian 201C dan peta bidang-bidang tanah, serta surat-surat bukti pemilikan 

dan penguasaan tanah secara formal telah sah sehingga secara prosedural dapat 

digunakan sebagai sarana pembuktian hak atas bidang tanah bersangkutan guna 

dipakai sebagai dasar penerbitan sertipikat atau usulan pemberian hak kepada 

pejabat yang berwenang. Dalam berita acara tersebut dijelaskan dasar pengesahan, 

jumlah bidang-bidang tanah yang datanya tidak ada yang mengajukan keberatan, 

jumlah bidang-bidang tanah yang ada keberatan tetapi sudah dapat diselesaikan 

serta jumlah bidang-bidang tanah yang belum ada penyelesaian sampai dengan 

batas akhir pengumuman. Fungsi berita acara dimaksud adalah sebagai dasar 

untuk: a) pembukuan hak dalam buku tanah melalui penegasan konversi atau; b) 

pembukuan hak dalam buku tanah melalui pengakuan hak atau; c) pemberian hak 

(hak baru) atas tanah, jika tanahnya berstatus Tanah Negara.  
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Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yang 

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1), bukan merupakan alasan untuk menunda dilakukannya 

pembuatan berita secara hasil pengumuman data fisik dan data yuridis. Pengesahan 

sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pengesahan data fisik dan data yuridis 

bidang tanah sebagaimana adanya. Oleh karena itu data tersebut tidak selalu cukup 

untuk dasar pembukuan hak. Kadang-kadang data yang diperoleh hanya tepat 

untuk pembukuan hak melalui pengakuan hak berdasarkan pembuktian menurut 

Pasal 24 ayat (2). Kadang-kadang dari penelitian riwayat tanah ternyata bahwa 

bidang tanah tersebut adalah tanah Negara, yang apabila sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dapat diberikan kepada pemohon dengan sesuatu hak atas tanah. 

 

D.  KESIMPULAN DAN KEPUTUSAN  

Berdasarkan alat-alat bukti penguasaan/pemilikan tanah serta data fisik dan 

data yuridis hasil kegiatan pengumpulan data yang terekam dalam daftar isian 201 dan 

peta bidang tanah dinyatakan benar adanya (sah), yaitu secara formal dengan membuat 

berita acara (daftar isian 202) selanjutnya Ketua Panitia Ajudikasi /Kepala Kantor 

Pertanahan membuat kesimpulan akhir. Ini berarti setelah jangka waktu pengumuman 

berakhir, Ketua Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan wajib mengambil 

kesimpulan akhir dengan mempertimbangkan sanggahan/bantahan yang masuk serta 

upaya-upaya penyelesaian sengketa atau perselisihan yang dilakukan. Perumusan 

kesimpulan akhir dilaksanakan setelah dibuatkan Berita Pengesahan Pengumuman 

Data Fisik dan Data Yuridis, dengan mencatat dalam daftar isian 201 ruang V halaman 

5. Kesimpulan akhir dimaksud dibuat oleh Ketua Panitia Ajudikasi (atas nama Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota).  

Hal-hal yang disimpulkan adalah tentang siapa pemilik tanah (subyek hak), 

apa status tanahnya serta apa pertimbangan dalam proses pembukuan selanjutnya. 

Alternatif pertimbangan dalam keputusan dimaksud adalah :  

a. Pembukuan hak melalui penegasan koversi atau pengakuan hak, tanpa ada catatan 

keberatan dari pihak lain, sehingga penerbitan sertipikatnya dapat diproses.  
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b. Pembukuan hak melalui penegasan koversi atau pengakuan hak, tetapi dalam buku 

tanah diberi catatan ada keberatan dari pihak lain yang belum dapat diselesaikan, 

sehingga proses penerbitan sertipikat ditunda.  

c. Usulan pemberian/penolakan pemberian sesuatu hak kepada pejabat yang 

berwenang, jika merupakan tanah negara.  

 

Berdasarkan kesimpulan akhir tersebut, dilakukan tindakan (hukum) berupa 

penetapan oleh pejabat administrasi negara (Kepala Kantor Pertanahan atau Ketua 

Panitia Ajudikasi). Tindakan penetapan oleh pejabat dimaksud dapat berupa 3 (tiga) 

alternatif yaitu :  

a. Hak atas tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap, oleh Panitia Ajudikasi ditegaskan 

konversinya menjadi sesuatu hak (hak milik) atas nama pemegang hak yang 

terakhir, dengan memberi catatan pada daftar isian 201 yaitu : “Berdasarkan data 

fisik dan data yuridis …… ……hak atas tanah ini ditegaskan ………. dan 

seterusnya.  (lihat daftar isian 201 romawi VI (halaman 6)”.  

b.  Hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak lengkap tetapi ada keterangan 

saksi atau pernyataan yang bersangkutan, atau alat bukti kepemilikan tanah tidak 

ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisik selama 20 tahun, 

diakui sebagi hak milik, dengan memberi catatan pada daftar isian 201, yaitu : 

“Berdasarkan data fisik dan data yuridis ………….. dan seterusnya. Hak atas 

tanah ini diakui …… dan seterusnya (lihat daftar isian 201 romawi VI, halaman 

6)”.  

Tindakan (hukum) pengakuan hak oleh pejabat dimaksud tidak perlu dilakukan 

dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Hak tersendiri, artinya dengan 

telah ditanda-tanganinya daftar isian romawi VI dimaksud berarti telah diambil 

keputusan oleh pejabat tersebut.  

c.  Dalam hal tanah negara, Ketua Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan 

mengusulkan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah negara secara 

kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang berwenang 

(lihat Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang  Pelimpahan 
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Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dengan 

menggunakan daftar isian 310 dan dilampiri dengan daftar isian 201, daftar isian 

201.B, daftar isian 201.C serta peta bidang tanah.  

Dalam pendaftaran tanah sistematik, kepala kantor diberi wewenang untuk 

menetapkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah 

negara, dengan ketentuan tidak dilakukan pemeriksaan ulang oleh Panita A dan 

penetapan pemberian hak dikeluarkan secara kolektif dengan memberi catatan pada 

halaman terakhir daftar isian 310.  

 Pilihan alternatif-alternatif dimaksud dilakukan dengan cara melingkari 

(nomor di depan) unsur yang sesuai dan mencoret seluruh kata-kata nomor yang tidak 

sesuai. Namun dapat juga pilihannya dua, misalnya dipilih nomor 1, tetapi karena ada 

keberatan yang diproses di pengadilan yang belum ada keputusan, maka pada pilihan 

nomor 3 harus juga dipilih dan diisi kalimat yang sesuai Nomor yang dipilih dengan 

tanda dilingkari kemudian di paraf.  

Sebagai formalitas keputusan, selanjutnya ditanda-tangani oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik, atau oleh 

Ketua Panitia Ajudikasi (atas nama Kepala Kantor Pertanahan) dalam hal pendaftaran 

tanah secara sistematis. Cantumkan pula nama lengkap serta NIP (Nomor Induk 

Pegawai) pejabat yang menanda-tangani ruang ini, serta tulis nama desa/kelurahan 

tempat ditatapkannya keputusan dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik, atau 

nama kabupaten/kota letak Kantor Pertanahan dalam hal pendaftaran tanah secara 

sporadis. Tanggal keputusan harus sama (atau sesudah) tanggal dibuatnya kesimpulan 

akhir (lihat ruang V halaman 5 daftar isian 201).  

 

 

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

1. Jelaskan kenapa dalam tugas pengumpulan dan pengolahan data yuridis dilakukan 

oleh panitia ? 

2. Jelaskan tahapan penyiapan pengumuman. 

LATIHAN 8 
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3. Bagaimana cara agar dapat diperoleh keyakinan mengenai status kepemilikan suatu 

bidang tanah ? 

4. Dalam menganalisis riwayat tanah harus memperhatikan aspek umum maupun aspek 

pertanahannya. Apa maksud pernyataan  tersebut ? 

5. Jelaskan tahapan penyelesaian sanggahan atau bantahan. 

 

 

Berdasarkan hasil penyelidikan riwayat tanah yang telah dilakukan sebelumnya, 

petugas pengumpul data yuridis memberikan rekomendasi mengenai subyek, jenis hak 

serta kreteria alat bukti hak yang ada. Rekomendasi ini dibahas dalam sidang Panitia guna 

menetapkan status hukum bidang tanah apakah termasuk tanah hak (bekas tanah adat), atau 

tanah negara. 

Aspek-aspek yang diperhatikan dalam sidang dimaksud antara lain: riwayat 

penguasaan tanah, kepentingan orang lain, kepentingan umum, sosial dan keagamaan, 

aspek pengaturan penguasaan tanah meliputi batas maksimum pemilikan dan penguasaan 

tanah pertanian, penggarapan rakyat dan tanah absentee, aspek penatagunaan tanah yaitu 

rencana tata ruang, kondisi kemampuan tanah, kebijakan konservasi dan lingkungan hidup.  

Hasil sidang dimaksud merupakan kesimpulan yang bersifat sementara 

selanjutnya diumumkan selama jangka waktu tertentu. Pengumuman  dimaksud 

merupakan penerapan dari asas publisitas, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak 

yang merasa keberatan atas data fisik dan atau data yuridis bidang tanah mengajukan 

sanggahan/keberatan dan bantahannya. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak ada 

pihak yang mengajukan sanggahan atau sanggahan tidak beralasan, maka dilanjutkan 

dengan pembuatan berita acara pengesahan.  

Dengan dibuatnya berita acara pengesahan dimaksud berarti isi dokumen-

dokumen yang berupa daftar isian 201, daftar isian 201C dan peta bidang-bidang tanah, 

serta surat-surat bukti pemilikan dan penguasaan tanah secara formal telah sah sehingga 

RANGKUMAN 8 
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secara prosedural dapat digunakan sebagai sarana pembuktian hak atas bidang. Setelah 

datanya disahkan dibuat kesimpulan akhir tentang siapa pemilik, apa status tanahnya serta 

apa pertimbangan dalam proses pembukuan. Berdasarkan kesimpulan akhir tersebut, 

dilakukan tindakan (hukum) penetapan penegasan konversi, pengakuan hak  atau 

mengusulkan pemberian atau penolakan pemberian hak atas tanah negara kepada pejabat 

yang berwenang. 

 

 

Lingkarilah huruf ( B / S ) sesuai pilihan jawaban yang benar atau salah dari pernyataan 

berikut. 

1. ( B / S ) Dalam pengumpulan data yuridis petugas seharusnya meminta keteragan 

tambahan dari saksi-saksi lainnya. 

2. ( B / S ) Jika petugas loket menyatakan permohonan sertipikat yang diajukan alat bukti 

sebagaimana pasal 23 ayat 1 PP 24 Tahun 1997 sudah lengkap selanjutnya 

Panitia A melakukan penyelidikan riwayat tanah. 

3. (B / S ) Tahun 1959 Anton menjual tanah kepada Rina. Selanjutnya Tahun 2007 

diajukan sertipikat, maka salah satu syaratnya adalah akta PPAT. 

4. ( B / S) Pada waktu Panitia A memeriksa tanah, ternyata ada pihak lain yang 

menempati rumah dengan cara sewa selama 1 tahun, maka hal tersebut tidak 

perlu dicantumkan dalam risalah pemeriksaan tanah karena pihak dimaksud 

hanya menyewa dengan jangka pendek.  

5. (B / S ) Alamat tempat tinggal pemohon sertipikat diperlukan dalam kaitannya dengan 

pertimbangan dari aspek pengaturan penguasaan tanah. 

6. ( B / S ) Peromohonan sertipikat harus ditolak jika pada waktu penelitian tanah 

ternyata tanah yang dimohonkan sertipikat tidak sesuai dengan dengan 

rencana tata ruang. 

7. ( B / S ) Peromohonan sertipikat harus ditolak jika pada waktu penelitian tanah 

ternyata tanah yang dimohonkan sertipikat berada pada daerah yang belereng 

lebih dari 40 %. 

TES FORMATIF 8 
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8. ( B / S ) Kesimpulan akhir dibuat setelah data fisik dan data yuridis disahkan dengan 

membuat berita acara pengesahan yaitu daftar isian 202.  

9. ( B / S ) Dalam pendaftaran tanah sistematik, pembuatan berita acara pengesahan perlu 

ditunda jika data belum lengkap atau masih ada keberatan yang tidak dapat 

diselesaikan secara musyawarah.  

10. ( B / S ) Setelah dibuat kesimpulan akhir baru dilakukan pembukuan hak atas bidang 

tanah dalam buku tanah.  

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif 7 yang 

terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian 

gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 

Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 10 

Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali; 

80 – 90 %    =  Baik; 

70 – 80 %    =  Cukup 

     ≤ 70  %   =  Kurang 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Saudara dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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MODUL 

IX 

TATA LAKSANA PEMBUKUAN HAK  

DAN PENERBITAN SERTIPIKAT 

 

Pemahamam mahasiswa terhadap ketata-laksanaan kegiatan pembukuan dan 

penerbitan sertipikat hak atas tanah, diharapkan akan menghasilkan outcome yang dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan yang dituntut masyarakat. Oleh karena itu, peran modul 

ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Program Diploma I PPK STPN untuk dapat 

dipergunakan dalam pembelajaran pendaftaran tanah pertama kali.  

Pembahasan pada modul ini fokusnya diawali dengan memberikan pemahaman 

terhadap pengertian pembukuan hak atas tanah, dan jenis-jenis hak yang didaftar, baru 

dilanjutkan dengan operasionalisasi tatalaksana pendaftaran hak atas tanah, baru 

kemudian diakhiri dengan prosedur dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah. 

Setelah selesai mempelajari modul ini, mahasiswa dapat mensimulasikan 

kegiatan pembukuan hak termasuk penerbitan sertipikat hak atas tanah. Jika mahasiswa 

mengikuti uraian dalam modul ini dan melakukan latihan secara tekun disertai kegiatan 

praktikum dengan seksama Anda akan dapat menjelaskan pengertian pembukuan hak, 

menjelaskan hak-hak yang didaftar dan dapat mensimulasikan tata laksana pembukuan 

hak serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. 
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TATA LAKSANA PEMBUKUAN HAK  
 

A.  LATAR BELAKANG 

Diadakanya pendaftaran tanah di Indonesia adalah dalam upaya menjamin 

kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa pendaftaran 

tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus 

menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai 

tanah-tanah tertentu yang ada diwilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan 

dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan 

pemeliharaan data pertanahannya.  

 Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi 

dua kegiatan utama yaitu pengukuran dan pemetaan tanah-tanah serta 

penyelenggaraan tata usahanya, serta kegiatan pendaftaran hak (termasuk pemberian 

surat-surat tanda bukti hak). Secara runtut kegiatan pendaftaran tanah dimaksud 

meliputi penelitian surat-surat bukti kepemilikan dan riwayat tanah untuk menetapkan 

siapa pemilik dan status haknya, pengukuran dan pemetaan guna mendapatkan data 

yang akurat menyangkut letak, bentuk dan batas-batas, situasi di atasnya dan luas 

tanah, maupun penyelesaian administrasi pertanahan serta penerbitan sertipikatnya. 

Adapun kegiatan administrasi dimaksud sebagaimana pembahasan berikut ini. 

 

B. PEMBUKUAN HAK ATAS TANAH 

1.  Pengertian Pembukuan Hak Atas Tanah 

Pada modul I telah dibahas bahwa pada hakekatnya kegiatan pendaftaran 

(pencatatan) bidang tanah yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan dilakukan 

untuk tujuan fisik kadaster dan pendaftaran hak atas tanah. Fisik kadaster 

dilakukan guna mencapai tujuan pendaftaran tanah kedua yaitu dalam upaya 

membuat basis data guna penyediaan informasi mengenai bidang-bidang tanah 

yang ada pada suatu desa/kelurahan dan menciptakan tertib administrasi 
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pertanahan (pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Dalam bidang 

operasional penegasan fungsi informasi ini mempunyai konsekuensi yaitu :  

a.  obyek pendaftaran, selain tanah hak, juga tanah negara;  

b.  semua informasi harus dicatat dalam surat ukur dan buku tanah, artinya 

dimungkinkan pengukuran sementara (Pasal 19), pengesahan pengumuman, 

dengan catatan (Pasal 28), dan pembukuan, dengang catatan (Pasal 30); 

c. ketentuan sertipikat (perlu) diubah, karena sertipikat tidak selalu dapat 

diterbitkan walaupun hak atas tanah yang bersangkutan sudah dibukukan serta 

tidak ada lagi ketentuan mengenai sertipikat merupakan salinan buku tanah;  

d. data fisik dan dan yuridis harus bersifat terbuka untuk umum. 

 

Kegiatan fisik kadaster ini berupa pencatatan terhadap semua bidang 

tanah yang telah diukur dalam daftar tanah (daftar isian 203), yang disebut dengan 

pembukuan tanah sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (2) huruf a UUPA. Berbeda 

dengan pengertian pendaftaran hak atas tanah yang berfungsi untuk mencapai 

tujuan utama pendaftaran tanah yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum 

kepemilikan atas sebidang tanah dengan sesuatu hak. Kegiatan pendaftaran hak 

ini merupakan amanat daripada Pasal 19 ayat (2) UUPA huruf b. Pendaftaran hak 

atas tanah dimaksud berupa kegiatan pencatatan atau pembukuan bidang tanah 

“yang sudah ada haknya” ke dalam daftar umum yaitu buku tanah (daftar isian 

205) sebagaimana ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 yaitu: “hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik 

atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukanya dalam buku tanah yang 

memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan 

sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut”. 

 

2.  Jenis-Jenis Hak yang Didaftar 

Kalau  disimak makna Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tersebut di atas, semestinya yang didaftar dalam buku tanah 



Pendaftaran Tanah_Modul-IX_D1_2014 207 

adalah hak atas tanah (termasuk hak yang berkaitan dengan hak atas tanah). Jenis-

jenis hak atas tanah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu: hak milik, hak 

guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak 

memunggut hasil hutan, hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-

undang, dan hak-hak yang bersifat sementara. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) 

UUPA hak yang bersifat sementara itu yaitu: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak 

menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Namun dalam praktek administrasi 

pertanahan sampai saat ini terdapat jenis hak atas tanah yaitu: hak milik, hak guna 

usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, serta jenis hak yang berkaitan dengan 

tanah yaitu: hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik satuan rumah susun, dan hak 

tanggungan. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan utama pelaksanaan pendaftaran 

tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 adalah agar semua tanah yang terdapat 

di wilayah tanah air terdaftar dan dengan demikian akan dapat menjamin 

kepastian hukum dari hak-hak atas tanah. Terdapat kepastian mana tanah-tanah 

yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum, ataupun tanah yang tetap 

menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, atau tanah-tanah yang dikuasai oleh 

instansi-instansi lain.  

Jika memperhatikan Pasal 23, 32 dan 38 UUPA, yang menyatakan bahwa 

hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan harus didaftarkan, baik setiap 

pendaftaran pertama kali, peralihan dan hapusnya. Demikian pula hak-hak yang 

sejenis yang berasal dari ketentuan Hak Pengelolaan (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1 Tahun 1977) ataupun hak-hak yang timbul dari bagian-bagian 

rumah susun (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011), Hak Pakai (Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966) dan lain-lainnya. Pendaftaran tersebut 

merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hak dimaksud, peralihannya 

ataupun hapusnya hak karena jangka waktunya telah berakhir (kecuali hak milik). 
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Termasuk yang wajib didaftarkan adanya pengikatan tanah sebagai jaminan 

hutang dan hak tanggungan (Undang-undang Nomor 4 Tahun1996).  

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, selanjutnya dalam Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dipertegas obyek pendaftaran tanah 

yang meliputi bidang tanah hak yang dipunyai dengan hak milik, hak guna 

bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, 

hak milik satuan rumah susun serta tanah negara. Hak-hak yang karena peralihan 

seperti jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemasukan tanah sebagai modal dalam 

perusahaan, akta pemisahan dan pembagian yang menyangkut tanah, akta 

pemberian hak tanggungan (APHT) dan lain-lain harus didaftar ke kantor 

pertanahan setempat. Namun, yang belum ada pengaturannya dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah hak sewa (menyewa tanah orang lain 

untuk mendirikan bangunan) sebagaimana diatur Pasal 44 UUPA. Selain tidak 

diatur pendaftarannya, perbuatan hukum tersebut tidak pula diatur baik dalam hal 

bentuk blangko maupun tidak ditetapkan harus dibuat dihadapan seorang PPAT; 

Sehingga akan menyisakan perrmasalahan nantinya (Parlindungan, 1990).  

 

Selanjutnya pasal 29 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

menyatakan: “Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat 

ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang 

bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan 

dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah 

ini”.   

Fungsi utama pelaksanaan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin 

kepastian hukum. Untuk itu diterbitkan surat tanda bukti hak, yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat. Penjabaran ketentuan ini tercantum dalam 

Pasal 32 ayat (1) yaitu: “Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai 

data fisik dan yuridis yang ada di dalamnya, sepanjang sesuai dengan data yang 

ada pada surat ukur dan buku tanah”. Ini berarti selama tidak dibuktikan 
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sebaliknya data fisik dan data yuridis tersebut harus diterima sebagai data yang 

benar. Penjabaran lebih lanjut terdapat dalam pasal 32 ayat (2) yaitu: “Yang 

berkepentingan tidak dapat menuntut pelaksanaan hak jika dalam waktu 5 tahun 

sejak terbitnya sertipikat tidak diajukan keberatan tertulis atau gugatan”. 

Substansi ketentuan ini hanya menuliskan/menegaskan kembali lembaga 

rechtverwerking yang ada dalam hukum adat dan sejalan dengan ketentuan 

hapusnya hak karena diterlantarkan (UUPA).  

Hak atas tanah yang didaftar ini dapat berasal dari, pertama penetapan 

hak oleh pejabat yang berwenang, penegasan hak atau pengakuan hak. Kedua, 

pencatatan (kembali) bidang tanah yang sudah pernah dicatatkan dalam daftar 

umum (buku tanah), misalnya karena terjadi peralihan hak (subyeknya) seperti 

jual beli, hibah, pewarisan dan sebagainya. Ketiga, tentunya juga termasuk 

pendaftaran hak lainnya yang terkait dengan hak atas tanah misalnya adanya hak 

tanggungan, tanah wakaf, dan sebagainya. 

Jika dikaji secara seksama, Pasal 19 ayat (2) UUPA tersebut dengan 

tegas hanya mengatur tentang “pendaftaran” yang merupakan tindakan 

administratif. Kewenangan untuk melakukan hal itu diberikan kepada Pemerintah 

(Pasal 19 ayat (1)). Pendaftaran itu dilakukan “oleh” pejabat (pejabat administrasi 

negara, Pejabat Tata Usaha Negara) yang diberi kewenangan untuk itu; bukan 

dilakukan oleh pihak lain dihadapan pejabat itu. Ini berarti, tindakan administratif 

“mendaftarkan” oleh pejabat yang berwenang dilakukan setelah ada bukti-bukti 

hubungan hukum. Pasal tersebut tidak mengatur tentang alat bukti perbuatan 

hukum misalnya pemberian hak atau peralihan hak termasuk jual beli, hibah dan 

lain-lainnya.  

Oleh karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang hanya 

mengenai pendaftaran, hanya berupa tindakan administrasi, maka pengaturannya 

untuk itu cukup dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Peraturan 

Pemerintah yang lahir sebagai penjabaran dan pelaksanaan atau perintah dari 

Pasal 19 UUPA itu karena bersifat administrasi, hanya (terbatas) pada urusan 
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“pendaftaran” saja. Adapun kewenangan membuat alat bukti tertulis (alat bukti 

otentik) perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, karena merupakan 

bidang hukum perdata, tetap berada pada “pejabat umum/notaris”. Sedangkan alat 

bukti tertulis (dokumen otentik) dalam bidang hukum publik (wujudnya berupa 

surat penetapan/keputusan), dikeluarkan oleh dan menjadi kewenangan untuk 

menerbitkan pada Pejabat tata Usaha Negara.  

Dengan demikian pejabat baru dapat mendaftarkan hak atas bidang 

tanah jika sudah diyakini kebenaran adanya hubungan hukum antara subyek hak 

dengan obyek bidang tanah hak, atau keberaran adanya perbuatan hukun para 

pihak atas bidang tanah tertentu. Pejabat yang diberi kewenangan mendaftarkan 

bidang tanah hak dalam daftar-daftar yaitu Badan Pertanahan Nasional (dalam hai 

ini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) bukan melegalkan bukti-

bukti kepemilikan/ penguasaan tanah, melainkan hanya memformalkan 

kepemilikan/penguasaan atas bidang tanah hak seseorang atau badan hukum 

tertentu. Implikasi hal ini adalah jika bidang tanah tersebut sudah didaftar oleh 

pejabat yang berwenang, maka data atau informasi yang tercantum dalam daftar-

daftar umum itu dianggap benar sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat 

membuktikan sebaliknya.  

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak 

atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh 

mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian 

yanag kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum 

dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam 

sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum 

sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai 

dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan 

(Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat 

menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, 

jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak 
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mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang 

atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai 

olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya 

(Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini). 

Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertipikat 

merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang 

diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di 

bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun 

sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. 

Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang 

seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan 

sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan 

menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang 

bersangkutan atas namanya.  

Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap 

pertama-tama diusahakan untuk diselesaikan melalui musyawarah antara pihak 

yang bersangkutan. Baru setelah usaha penyelesaian secara damai tidak membawa 

hasil, dipersilahkan yang bersangkutan menyelesaikannya melalui Pengadilan. 

Jika suatu saat tenyata dapat dibuktikan oleh pihak lain bahwa alat bukti 

kepemilikan atau alas hak sebagai dasar pendaftaran dalam daftar-daftar tidak 

benar dan atau ternyata tidak sah, maka data atau informasi yang ada dalam 

daftar-daftar dimaksud dapat diubah atau diperbaiki oleh pejabat yang berwenang. 

Dengan demikian sistem publikasi negatif (dengan tendensi positif) yang dipakai 

dalam pendaftaran tanah di Indonesia kiranya sudah tepat adanya. Apalagi fakta 

menunjukkan kebanyakan bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan atau bukti 

adanga perbuatan hukm dalam masyarakat Indonesia waktu lalu jarang dibuktikan 

dengan alat bukti tertulis, tetapi cukup dengan lisan (atau adanya kesaksian dari 

tetua adat) saja sudah dapat dipercaya oleh masyarakat.  
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Pada pembahasan di atas, dijelaskan bahwa dengan pencatatan hak 

dalam buku tanah itu berarti hak atas bidang tanah serta pemegang haknya 

(subyek hak) telah terdaftar secara hukum (lihat pula Pasal 29 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Pencatatan hak dalam buku tanah, dapat 

dilakukan untuk pertama kalinya atau pencatatan terhadap hak atas tanah yang 

sudah pernah dicatat dalam buku tanah, atau dicatatkan untuk kedua kalinya (atau 

lebih). 

Pencatatan hak atas tanah untuk pertama kalinya ke dalam buku tanah, 

pada hakekatnya berfungsi untuk menimbulkan keadaan hukum baru (atau 

lahirnya hak tersebut). Pendaftaran hak atas tanah ini sering disebut sebagai 

fungsi konstitutif. Sebelum dilakukan pencatatan dalam daftar umum, secara 

formal hak atas tanah yang bersangkutan “belum” ada, namun secara de fakto 

bidang tanah tersebut oleh masyarakat (dan pemerintah) diakui keberadaannya 

misalnya: tanah adat. Pemilikan hak tanah adat ini baru sah menurut hukum jika 

sudah didaftarkan dalam buku tanah. Begitu pula penguasaan atas tanah negara, 

yang dilakukan oleh masyarakat dan telah ada surat penetapan pemberian haknya 

(SKPH) oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya kepemilikannya belum sah 

secara hukum, karena dalam surat penetapan haknya biasanya terdapat ketentuan 

bahwa  pemberian hak atas tanah ini akan menjadi batal dengan sendirinya jika 

syarat-syarat yang ada dalam surat penetapan dimaksud tidak dipenuhi oleh 

penerima hak. Baru setelah syarat-syaratnya yang terdapat dalam surat penetapan 

itu dipenuhi, hak atas tanahnya dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat. 

Dengan didaftarkannya hak atas tanah dimaksud dalam buku tanah pada kantor 

pertanahan, mulai saat itulah pemilikan tanahnya sah secara hukum, artinya saat 

itulah lahirnya hak atas tanah dimaksud secara penuh.    

 

3.  Tatalaksana Pembukuan Hak Atas Tanah 

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud maka oleh BPN 

diselenggarakan pendaftaran tanah yang meliputi 2 kegiatan pokok yaitu : 
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pertama pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pendaftarannya 

dalam daftar-daftar tanah, serta kedua pendaftaran hak yaitu pendaftaran hak-hak 

dalam daftar-daftar buku tanah atas nama para pemegang haknya. Ini berarti 

terdapat dua daftar utama yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai jaminan 

kepastian hukum hak atas tanah yaitu daftar tanah dan buku tanah. Dengan telah 

terdaftarnya nama seseorang atau badan hukum dalam daftar tanah dan buku 

tanah, barulah yang bersangkutan memperoleh jaminan kepastian hukum. Dengan 

demikian letak jaminan hukum tersebut adalah setelah didaftar dalam buku tanah 

yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tauhn 1997 yaitu pembukuan hak dalam buku tanah serta 

pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan 

beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur 

secara hukum telah didaftar.  

Menurut Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

dinyatakan bahwa: “Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita 

acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28”.  Berdasarkan 

ketentuan pasal tersebut maka hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik satuan 

rumah susun atau tanah wakaf didaftarkan dengan dibukukan dalam buku tanah 

(daftar isian 205) serta mencatatnya dalam Surat Ukur (kalau ada) berdasarkan 

alat-alat bukti pemilikan/penguasaan tanah (telah dibahas pada Modul IV, Modul 

V dan Modul VI) dan  Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas 

(daftar isian 201) yang telah disahkan berdasarkan berita acara dengan 

menggunakan daftar isian 202.  

Pembukuan hak (atas tanah atau hak lainnya) pada buku tanah dapat 

dilakukan setelah ada penetapan dari pejabat Tata Usaha Negara - dalam hal ini 

Kepala Kantor Pertanahan (dalam pendaftaran tanah secara sporadik) atau Ketua 

Panitia Ajudikasi (dalam pendaftaran tanah secara sistematik)- yaitu keputusan 

yang dapat berupa penetapan penegasan konversi dan penetapan pengakuan hak 
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untuk tanah adat serta penetapan pemberian hak untuk tanah negara (lihat juga 

Modul VII).  

Selanjutnya menurut pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 menyatakan:  

Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: 

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang 

disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut 

ketentuan Pasal 29 ayat (1);   

b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya 

dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;   

c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan 

gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan 

catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan 

diberitahukan oleh Kepala Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara 

sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara 

sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang 

disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah 

secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara 

sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;   

d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan 

ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan 

tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam 

buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal 

yang disengketakan; 

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan 

serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, 

dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya 
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dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita 

atau perintah status quo tersebut.   

 Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, pada hakekatnya pendaftaran 

hak dalam buku tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 cara yaitu: pembukuan hak 

tanpa catatan dan pembukuan hak dengan catatan. Pembukuan hak tanpa catatan 

dilakukan terhadap bidang tanah yang data fisik atau data yuridisnya sudah 

lengkap serta tidak sedang disengketakan oleh pihak lain. Sedangkan pembukuan 

hak dengan catatan dilakukan terhadap bidang tanah yang data fisik atau data 

yuridisnya tidak lengkap atau sedang disengketakan olek pihak lain, baik sengketa 

yang belum atau sudah diajukan ke pengadilan.  

 Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan dan 

menyajikan informasi mengenai bidang-bidang tanah. Oleh karena itu data fisik 

dan data yuridis mengenai bidang tanah yang sudah dinilai cukup untuk 

dibukukan tetap dibukukan walaupun ada data yang masih harus dilengkapi atau 

ada keberatan dari pihak lain mengenai data itu. Dengan demikian setiap data 

fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah itu, termasuk adanya sengketa 

mengenai data itu, semuanya tercatat. Jadi pembukuan tetap dilaksanakan baik 

terhadap bidang tanah yang ada catatan maupun bidang tanah yang tidak ada 

catatan. Artinya hak-hak atas tanah, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang data 

fisik dan atau data yuridisnya tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan 

dengan catatan dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau 

disengketakan sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d dan e 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

 Ketidaklengkapan data yang dimaksud pada huruf b dapat mengenai data 

fisik, misalnya kerena surat ukurnya masih didasarkan atas batas sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dan dapat pula mengenai data 

yuridis, misalnya belum lengkapnya tanda tangan ahli waris. Sengketa yang 

dimaksud pada huruf c, d, dan e juga dapat mengenai data fisik maupun data 

yuridis. 
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 Dalam hal sengketa tersebut sudah diajukan ke Pengadilan dan ada 

perintah untuk status quo atau ada putusan mengenai sita atas tanah itu, maka 

pencantuman nama pemegang hak dalam buku tanah ditangguhkan sampai jelas 

siapa yang berhak atas tanah tersebut, baik melalui putusan Pengadilan maupun 

berdasarkan cara damai. Perintah status quo yang dimaksud disini haruslah resmi 

dan tertulis dan sesudah sidang pemeriksaan mengenai gugatan yang 

bersangkutan berjalan diperkuat dengan putusan peletakan sita atas tanah yang 

bersangkutan.  

 Satu pertanyaan yang perlu direnungkan lebih lanjut adalah ketentuan 

terhadap Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang intinya 

mengatur tentang tata cara pelaksanaan pembukuan hak atas bidang tanah dalam 

buku tanah. Dalam pasal dimaksud, ditentukan bahwa baik hak atas bidang tanah 

yang data fisik dan data yuridisnya lengkap atau belum lengkap dan atau tidak ada 

sengketa maupun ada sengketa tetap dibukukan dalam buku tanah. Ini berarti 

bahwa pembukuan terhadap hak atas bidang tanah dimaksud dikelompokkan 

menjadi dua yaitu (1) pembukuan hak atas bidang tanah yang data fisik dan data 

yurdisnya lengkap dan tidak ada sengketa, serta (2) pembukuan hak atas bidang 

tanah yang data fisik dan data yurdisnya belum lengkap dan ada sengketa. Hanya 

saja, penerbitan sertipikat baru dapat dilakukan terhadap pembukuan hak dalam 

buku tanah yang datanya lengkap dan tidak ada sengketa saja. Sedangkan 

pembukuan hak dalam buku tanah yang datanya belum lengkap dan atau ada 

sengketa dilakukan dengan menambahkan catatan-catatan kekurang-lengkapan 

datanya serta catatan-catatan adanya sengketa dimaksud dalam buku tanah dan 

penerbitan sertipikatnya ditangguhkan, sampai catatan yang bersangkutan 

dihapus. Sehubungan dengan itu, apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak 

yang bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam 

pembukuannya dalam buku tanah. Artinya dengan melakukan pendaftaran hak 

atas bidang tanah dalam buku tanah dapat memberikan kepastian hak (jaminan 



Pendaftaran Tanah_Modul-IX_D1_2014 217 

kepastian hukum) dan dapat pula memberikan ketidakpastian hak (karena ada 

catatan tersebut).  

 Dalam rangka konsistensi memberikan jaminan kepastian hak dimaksud, 

menurut hemat penulis serta fakta di lapangan, terhadap hak atas bidang tanah 

yang data fisik dan atau data yuridisnya masih ada sengketa, tidak perlu 

membukukannya dalam buku tanah. Kalau dengan alasan bahwa pendaftaran 

tanah selain bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum juga 

bermaksud agar meyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

termasuk Pemerintah, dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan 

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah, kiranya 

cukup pendaftaran hak atas bidang tanah yang datanya belum lengkap dan atau 

masih ada sengketa dilakukan dalam daftar tanah saja. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Boedi Harsono (1997 : 6) tentang pendaftaran tanah negara, yang 

haknya serta subyek haknya belum pasti dilakukan dengan cara membukukannya 

dalam daftar tanah, sehingga tidak diterbitkan sertipikatnya. Ringkasnya, untuk 

mencapai tujuan jaminan kepastian hukum hak atas bidang tanah didaftar dalam 

daftar tanah dan buku tanah serta dapat dilanjutklan dengan penerbitan sertipikat, 

sedangkan untuk mencapai tujuan informasi dilakukan pendaftaran hanya pada 

daftar tanah saja.  

 Pola pikir dimaksud kiranya sudah diantisipasi oleh Pemerintah, hal mana 

dapat dilihat dari adanya perubahan dan penyempurnaan sistimatika dan rumusan 

Pasal 28 dan 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk membedakan 

tanah-tanah yang hanya dapat didaftar pada daftar tanah dengan tanah-tanah yang 

didaftar pada daftar tanah dan dilanjutkan dengan pembukuannya pada buku tanah 

dalam rangka penerbitan sertipikatnya. Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 dimaksud disempurnakan dan dipindahkan letaknya ke 

pasal baru yaitu Pasal 28.a (draf Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), yang intinya: bidang-bidang tanah 

hanya didaftar pada daftar tanah dan ditangguhkan pembukuannya pada buku 
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tanah, apabila data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap dan atau 

disengketakan. Pendaftaran pada daftar tanah dimaksud dilakukan dengan 

memberi catatan mengenai belum lengkap dan atau disengketakannya data fisik 

dan atau data yuridis bidang tanah yang bersangkutan.  

 Terhadap keadaan tersebut, selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (2) draf 

Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 ditentukan bahwa, jika kekurangan telah dilengkapi dan atau 

sengketa dimaksud telah mendapat penyelesaian, maka hak atas bidang tanah 

dimaksud dibukukan pada buku tanah, untuk selanjutnya diterbitkan sertipikat. 

Artinya, jika kekurangan data fisik dan atau data yuridis misalnya kurang tanda-

tangan ahliwaris sudah dilengkapi, dan atau sengketa misalnya sengketa batas 

bidang tanah sudah mendapat penyelesaian baik melalui musyawarah maupun 

melalui putusan pengadilan, maka catatan-catatan yang ada pada daftar tanah 

dihapuskan (dicoret). Dengan dihapuskannya catatan tersebut, bidang tanah 

dimaksud dapat dibukukan pada buku tanah selanjutnya dapat diterbitkan 

sertipikatnya. Sedangkan terhadap data yang tidak bermasalah pengaturannya 

terdapat pada Pasal 30 ayat (1) draf Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang intinya menentukan bahwa 

atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan, hak atas bidang tanah yang data 

fisik dan atau data yuridisnya sudah lengkap dan atau tidak disengketakan, 

dilakukan pembukuannya pada buku tanah, untuk selanjutnya diterbitkan 

sertipikat hak atas tanahnya.  

 Rupa-rupanya perhatian Pemerintah, bukan hanya pada penyempurnaan 

pembukuan terhadap bidang tanah yang ada masalah atau sengketa saja, tetapi 

juga penegasan kembali pada obyek pendaftaran tanah (yang saat ini baru dalam 

draf rencana peraturan pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997) yaitu obyek yang didaftar pada daftar tanah dan obyek yang 

dibukukan pada buku tanah. Obyek yang didaftar pada daftar tanah adalah seluruh 

bidang tanah, baik yang telah ada haknya maupun yang belum ada ada haknya, 
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yaitu : hak atas tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak 

pakai), tanah wakaf, hak milik satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak 

tanggungan, tanah negara, tanah kawasan kehutanan, kuasa pertambangan, tanah 

hak ulayat, tanah-tanah dan hak-hak lain, termasuk hak atas ruang di atas tanah, di 

bawah tanah, di perairan, serta hak-hak lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 

UUPA.  

 Sedangkan obyek yang didaftar pada buku tanah adalah bidang-bidang 

tanah yang telah ada haknya, yaitu: hak atas tanah (hak milik, hak guna usaha, 

hak guna bangunan dan hak pakai), tanah wakaf, hak milik satuan rumah susun, 

hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah-tanah dan hak-hak lain, termasuk hak 

atas ruang di atas tanah, di bawah tanah, di perairan, serta hak-hak lain 

sebagaimana dimaksud Pasal 4 UUPA. Pendaftaran kawasan hutan, kuasa 

pertambangan, dan tanah ulayat dalam daftar tanah akan dapat memperoleh 

ketegasan perbatasan antara tanah kehutanan dengan bukan kehutanan, sehingga 

kesepakatan yang dikenal dengan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) dapat 

diperjelas. Demikian pula masalah pantai misalnya hutan bakau yang sering 

diklaim oleh Instansi Kehutanan sebagai wilayahnya serta persoalan-persoalan 

hak rakyat berdasarkan hukum adat setempat dapat diperjelas.  

 Obyek pendaftaran tanah adalah bidang-bidang tanah hak (kecuali tanah 

negara yang hanya dicatat dalam daftar tanah dalam pendaftaran tanah sistematis), 

yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai orang dengan sesuatu hak. Pertanyaan 

yang timbul adalah apakah obyeknya bidang-bidang tanah hak atau bidang-bidang 

tanah lainnya. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan 

suatu bidang yang terbatas. Bidang-bidang yang dipunyai orang/badan hukum 

dengan sesuatu hak dapat diartikan sebagai (1) tanah saja, atau (2) tanah dan apa 

saja yang ditanam/dibangun di atasnya. Hal ini akan menyangkut persoalan 

pencakupan atau pemisahan horizontal.  

  Dalam pembukuan hak pembatasan-pembatasan yang bersangkutan 

dengan hak tersebut, termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan 
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dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai dan pembatasan 

penggunaan tanah dalam kawasan lindung juga dicatat (Pasal 68 ayat (2) 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997).   

 Pada prinsipnya, penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan, namun dapat dilimpahkan kepada Ketua Panitia Ajudikasi 

(atas nama Kepala Kantor Pertanahan) dalam pendaftaran tanah secara sistematik. 

Begitu pula dalam hal-hal tertentu penandatanganan buku tanah (termasuk Surat 

Ukur dan Sertipikat) dapat dilimpahkan kepada pejabat tertentu (lihat Peraturan 

Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang  Pelimpahan Kewenangan Pemberian 

Hak Atas Tanah). Sebelum ditandatangani, buku tanah dan sertipikatnya diparaf 

(divalidasi) oleh  Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 

  

C. PENERBITAN SERTIPIKAT  

Menurut Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai 

dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). Ini dapat dimaknai bahwa sertipikat (daftar isian 

206) harus dibuat dengan cara menyalin dari buku tanah (daftar isian 205). Penerbitan 

sertipikat ini adalah dalam rangka perlindungan hukum bagi pemiliknya. Dengan 

pendaftaran hak (dalam buku tanah dan mencatannya pada surat ukur) merupakan 

bukti bahwa hak yang bersangkutan, pemegang hak dan bidang tanah (yang diuraikan 

dalam surat ukur) secara sah telah didaftar. Artinya sejak pendaftaran subyek dan 

obyek bidang tanah tersebut dalam buku tanah mulai secara formal diperoleh jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum.  

Hak atas tanah, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam 

buku tanah dan memenuhi syarat dapat dilanjutkan dengan menerbitkan sertipikatnya.  

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 yaitu: “ jika di dalam buku tanah terdapat catatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data 
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yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e 

yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan 

sampai catatan yang bersangkutan dihapus”. 

Catatan-catatan tersebut pada Pasal 30 ayat (1) di atas dapat dihapuskan jika :  

a.   terhadap catatan huruf b) diserahkan alat bukti atau telah lewat waktu 5 tahun, 

tanpa ada gugatan ke Pengadilan;  

b.  terhadap catatan huruf c),  ternayta sudah ada penyelesaian damai atau, setelah 

lewat 60 hari sejak pemberitahuan tertulis, tidak ada gugatan ke Pengadilan;  

c.  terhadap catatan huruf d), sudah ada penyelesaian damai atau ada Putusan 

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;  

d. terhadap catatan huruf e), sudah ada penyelesaian damai atau ada Putusan 

Pengadilan dengan kekuatan tetap dan ada perintah pencabutan sita dari 

Pengadilan.  

 

Penerbitan Sertipikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah 

membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang 

kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih 

ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata dari 

masih adanya catatan dalam pembukuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1), pada prinsipnya sertipikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan 

itu mengenai ketidaklengkapan data fisik yang tidak disengketakan, sertipikat dapat 

diterbitkan. 

Penerbitan sertipikat dapat dilakukan, jika dalam pembukuan (buku tanah dan 

surat ukur) data fisik atau data yuridisnya lengkap dan tidak ada catatan-catatan 

(catatan-catatan tersebut sudah hapus). Sebaliknya jika catatan-catatan dimaksud 

masih ada, penerbitan sertipikat ditunda. 

Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat meliputi juga pambatasan-

pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 90 ayat (2) yaitu: pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam 
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penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai dan pembatasan penggunaan 

tanah  dalam kawasan lindung. 

Penanda-tanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

setempat yang dapat dilimpahkan kepada Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran 

tanah secara sistematik atau dalam hal-hal tertentu dilimpahkan kepada Kepala Seksi 

Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah berdasarkan SSuurraatt  KKeeppaallaa  Badan Pertanahan 

Nasional  RRII  NNoommoorr  330000--11441133  ttaannggggaall  55  JJuullii  22000066  tteennttaanngg  PPeettuunnjjuukk  PPeellaakkssaannaaaann  

kegiatan pelayanan pertanahan bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (dahulu 

Peraturan Menteri Negara Aagraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 

Tahun 1998 junto Surat Edaran Nomor 110-3637 tanggal 28 September 1998).  

Sebelum ditandatangani, sertipikat diparaf (divalidasi) oleh  Kepala Seksi Hak 

Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak  atau Kepala Sub 

Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT. 

Dokumen yang merupakan alat bukti hak lama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997) yang menjadi dasar pembukuan hak, dicoret silang 

dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau 

diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah 

dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah. 

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah (hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai), hak pengelolaan, tanah wakaf, 

hak milik satuan rumah susun, hak tanggungan, yang masing-masing sudah 

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada 

dalam Surat Ukur dan Buku Tanah. Lima (5) tahun sejak sertipikat diterbitkan tidak 

diajukan gugatan mengakibatkan mengakibatkan kedaluarsa.  

Dengan mendaftar hak atas tanah dalam buku tanah (pembukuan) dan 

pencatatan dalam surat ukur, merupakan bukti bahwa hak, pemegang hak dan bidang 
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tanah, secara hukum telah didaftar (Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997).  

Setelah sertipikat diterbitkan selanjutnya dapat diserahkan kepada pemegang 

hak atau kuasanya, dengan membawa tanda bukti penerimaan berkas, bukti kwitansi 

telah lunas pembayaran biaya-biaya pendaftaran tanah, identitas pemilik atau 

kuasanya, surat kuasa (jika pengambilan sertipikat diwakilkan), serta Suraturat 

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir. Sertipikat 

harus diserahkan kepada pemilik (atau pihak lain dengan surat kuasa). Sertipikat hak 

milik satuan rumah susun dapat diserahkan dengan persetujuan pemilik bersama hak 

yang bersangkutan.  

Dalam hal pendaftaran tanah sistematik, setelah berakhirnya penyelenggaraan 

pendaftaran tanah, Ketua Panitia Ajudikasi meyerahkan hasil kegiatannya kepada 

Kepala Kantor Pertanahan setempat, yang berupa dokumen-dokumen bidang tanah, 

dengan membuat berita acara serah terima dokumen dan warkah. Dokumen bidang-

bidang tanah sebagai hasil kegiatan yang diserahkan adalah :  

a. dokumen data fisik, seperti peta titik dasar teknik, peta dasar pendaftaran, peta 

pendaftaran, buku tugu, gambar ukur, surat ukur dan sebagainya; 

b. daftar isian antara lain: 202, 203, 204, 205, 300 dan 307;  

c. sertipikat hak yang belum dapat diserahkan kepada pemegang hak;  

d. daftar hak atas tanah yang diajudikasi;  

e. warkah-warkah dan dokumen-dokumen  alat bukti pemilikan/penguasaan tanah. 

Warkah dimaksud sudah dijilid bersama daftar isian: 202, 201, 201 B, 201 C, dan 

peta bidang tanah; 

f.  dan lain-lainnya. 
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Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas, silakan Saudara 

mengerjakan latihan berikut ini: 

1. Jelaskan pengertian pembukuan tanah. 

2. Dimana dan kapan pembukuan dimaksud dilakukan ? 

3. Apa implikasi dari adanya penetapan tujuan pendaftaran tanah yang kedua dalam 

pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

4. Jelaskan mengapa di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif (tendensi 

positif). 

5. Jelaskan fungsi pendaftaran hak atas tanah.  

 

 

 

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi dua kegiatan utama yaitu fisik kadaster dan 

pendaftaran haknya. Agar peta-peta kadaster mempunyai kekuatan bukti maka 

pelaksanaannya wajib memenuhi aspek teknis geodesi serta pendaftaran haknya harus 

memenuhi kaedah-kaedah hukum yang ditetapkan. Ketentuan hukum dimaksud dalam 

operasionalnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 serta 

petunjuk pelaksanaan maupun petuntuk teknisnya. 

Dalam upaya memperoleh kepastian obyek bidang tanah yang akan didaftarkan 

maka kegiatan utamanya meliputi pengukuran dan pemetaan kerangka dasar  sebagai titik 

ikat bidang tanah serta pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Di sisi lain 

pengumpulan data yuridis dilakukan penyelidikan riwayat tanah dan validasi alat bukti 

pemilikan atau penguasaan tanah. Setelah data fisik dan data yuridis diperoleh dilanjutkan 

dengan kegiatan pengolahan data yang meliputi membuat kesimpulan sementara, 

mengadakan pengumuman serta mengesahkan dan membuat kesimpulan akhir. 

Berdasarkan pertimbangan yang ada dalam kesimpulan dimaksud dilakukan tindakan 

(hukum) penetapan hak oleh pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan hukum dimaksud 

LATIHAN 9 

RANGKUMAN 9 
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dapat berupa penetapan penegasan konversi atau penetapan pengakuan hak yang 

formilnya dilakukan dengan mengisi (menandatangani) halaman VI daftar isian 201. 

Sesuai amanat pasal 19 ayat (2) UUPA hanya (terbatas) mengatur tentang 

kewenangan pendaftaran yang merupakan tindakan administratif mendaftarkan bidang 

tanah.  Adapun kewenangan membuat alat bukti tertulis dalam bidang hukum publik 

(wujudnya berupa surat penetapan/keputusan), menjadi kewenangan Pejabat tata Usaha 

Negara yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah 

junto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.  

Dengan demikian pejabat (Kepala Kantor Pertanahan) baru dapat mendaftarkan 

hak atas bidang tanah jika sudah diyakini kebenaran adanya hubungan hukum antara 

subyek hak dengan obyek bidang tanah hak. Hubungan hukum dimaksud dapat melalui 

penetapan pemberian hak, penetapan penegasan konversi atau penetapan pengakuan hak. 

Artinya pejabat yang diberi kewenangan administratif dimaksud bukan melegalkan bukti-

bukti kepemilikan/penguasaan tanah, melainkan hanya memformalkan 

kepemilikan/penguasaan atas bidang tanah hak seseorang atau badan hukum tertentu.  

Dengan pencatatan atau pendaftaran bidang tanah hak dimaksud sesuai pasal 29 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara hukum  telah didaftar. 

Pendaftaran hak dalam buku tanah dapat dilakukan tanpa catatan dan pembukuan hak 

dengan catatan. Pembukuan hak tanpa catatan dilakukan terhadap bidang tanah yang data 

fisik atau data yuridisnya sudah lengkap serta tidak sedang disengketakan oleh pihak lain. 

Sedangkan pembukuan hak dengan catatan dilakukan terhadap bidang tanah yang data 

fisik atau data yuridisnya tidak lengkap atau sedang disengketakan olek pihak lain, baik 

sengketa yang belum atau sudah diajukan ke pengadilan. 

Penerbitan sertipikat dapat dilakukan, jika dalam buku tanah dan atau surat ukur 

data fisik atau data yuridisnya lengkap dan tidak ada catatan-catatan (catatan-catatan 

tersebut sudah hapus), sebaliknya jika catatan-catatan dimaksud masih ada, penerbitan 

sertipikat ditunda. 
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Lingkarilah huruf ( B / S ) sesuai pilihan jawaban yang benar atau salah dari pernyataan 

berikut. 

1. ( B / S ) Kegiatan pengukuran dan pemetaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum 

kegiatan pendaftaran hak atas tanah 

2. ( B / S ) Menurut fungsinya fisik kadaster sama dengan fiskal kadaster. 

3. ( B / S ) Dalam pasal-pasal UUPA sudah secara tegas dan terinci ditentukan bahwa 

semua hak atas tanah yang ada saat ini wajib didaftarakan.  

4. ( B / S ) Pembukuan tanah yang diamanatkan pada pasal 19 ayat (2) a UUPA 

maksudnya adalah pembukuan hak atas tanah. 

5. ( B / S ) Semua bidang tanah yang ada maupun yang belum ada haknya asalkan telah 

diukur dapat dibukukan sebagai mana amanat pasal 19 ayat (2) a UUPA. 

6. ( B / S ) Substansi pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

adalah menegaskan kembali lembaga rechtverwerking yang ada dalam 

hukum adat. 

7. ( B / S ) Pembukuan hak atas tanah baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan 

dari pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan.  

8. ( B / S ) Menurut pasal 30 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, bidang tanah yang alat 

bukti fisik atau yuridisnya tidak lengkap (atau masih sengketa) tetap 

dibukukan dalam buku tanah dengan catatan adanya kekurang lengkapan 

dimaksud.   

9. ( B / S ) Obyek yang didaftar dalam daftar tanah sama dengan obyek yang didaftar 

dalam buku tanah. 

10.  ( B / S ) Penerbitan sertipikat baru dapat dilakukan jika dalam buku tanah sudah tidak 

ada lagi catatan-catatan. 

 

Cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban Tes Formatif 8 yang 

terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Saudara yang benar. Kemudian 

TES FORMATIF 9 
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gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Saudara terhadap 

materi kegiatan belajar ini. 

Rumus: 

Jumlah jawaban Saudara yang benar 
Tingkat Penguasaan =    --------------------------------------------    X  100 % 

 10 
Arti tingkat penguasaan yang Saudara peroleh adalah: 

90 – 100 %  =  Baik sekali;   70 – 80 %    =  Cukup 

80 – 90 %    =  Baik;  ≤ 70  %   =  Kurang 

 

Bila Saudara memperoleh tingkat penguasaan 80 %  atau lebih, Saudara 

dapat meneruskan dengan kegiatan belajar (modul) selanjutnya. Sedangkan jika tingkat 

penguasaan Saudara masih berada di bawah 80 %, Saudara diwajibkan mengulangi 

kegiatan belajar (modul) ini, terutama bagian yang belum Saudara kuasai secara baik. 
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