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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

hidayah dan ilmu-NYA sehingga peneliti akhirnya dapat menyelesaikan peneliti 

bersama ini. Penelitian bersama ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban tugas bago 

dosen tetap pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila,  

sekaligusnsebagai laporan  Beban Kerja Dosen (BKD) Semester Gasal Tahun Akademik 

2020/2021.  

Adapun hal yang menjadi perhatian dan hal menarik dalam penelitian bersama 

ini adalah dimana Presiden Jokowi melalui program Nawa Cita yang merupakan agenda 

prioritas jalan perubahan menuju “Indonesia Sejahtera” dengan  menerapkan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang dikenal dengan PTSL. Sebelumnya 

telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan untuk mempercepat 

pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Presiden juga mengeluarkan  

Instruksi Presiden Nomor  2 Tahun 2018. Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 

Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa, PTSL adalah kegiatan Pendaftaran 

Tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak bagi semua objek 

Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi 

pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran 

Tanah untuk keperluan pendaftarannya.1Dengan adanya pendaftaran sistematis lengkap 

dapat juga meningkatkan kualitas data pendaftaran tanah di Indonesia.  

 Pemerintah Kabupaten Bogor yang merupakan bagian wilayah Republik 

Indonesia juga mendukung program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL). Dukungan 

tersebut sangat diperlukan bagi kinerja  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten  

 
 



Bogor agar bisa berjalan dengan baik. Mengingat manusia akan terus bertambah 

sementara tanahnya tetap sehingga tanah menjadi suatu yang strategis dimasa datang. 

Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan 75.000 (tujuh puluh lima ribu) sertifikat 

PTSL yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di tahun 2019 dari 9.000.000 (sembilan juta) 

target PTSL untuk seluruh Indonesia. Maka judul penelitian bersama ini adalah 

“IMPLEMENTASI  PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP  OLEH  

KANTOR  PERTANAHAN KABUPATEN  BOGOR  DALAM  UPAYA  

MEWUJUDKAN  KEPASTIAN  HUKUM”. 

  Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, karena itu semoga dapat disimpan dalam perpustakaan lembaga.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa 

landasan ideal hukum agraria nasional ialah “Bumi, Air, dan kekayaan yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan falsafah 

Pancasila, bangsa Indonesia memandang tanah sebagai karunia Tuhan yang 

merupakan ciri religius dan harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk 

meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan berkeadilan. Sehingga apa yang 

diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut akan dapat terwujud.  

Semangat dari Pasal 33 ayat (3) mendasari dibentuknya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang 

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 

yang dikenal dengan nama singkatan resmi adalah UUPA. Aspek publik ini 

tercermin dari adanya kewenangan negara untuk mengatur tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. Tugas kewenangan ini dilaksanakan oleh negara berdasarkan 

hak menguasai negara yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA yang merupakan 



2 
 

tafsiran autentik dari pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945.1 

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa negara adalah organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia 

membentuk negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap tanah air 

Indonesia dan melaksanakan tujuan bangsa Indonesia untuk memajukan 

kesejahteraan umum.2 

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, negara Republik Indonesia mempunyai 

hubungan hukum dengan tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia agar dapat 

memimpin dan mengatur tanah-tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia atas 

nama Bangsa Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, yaitu UUPA dan 

peraturan pelaksanaannya.3 Hubungan hukum tersebut dinamakan Hak Menguasai 

Negara. Hak ini tidak memberi kewenangan untuk menguasai secara fisik dan 

menggunakan seperti hak atas tanah karena sifatnya semata-mata sebagai 

kewenangan publik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. 

Negara diberi kewenangan untuk mengatur tanah dan unsur-unsur sumber 

daya alam lainnya yang merupakan kekayaan nasional. Dalam hal ini negara 

berwenang mengatur persediaan, perencanaan, penguasaan dan penggunaan tanah, 

serta pemeliharaan tanah atas seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia dengan 

 
1 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan,  Kewenangan Pemerintah  di Bidang Pertanahan, 

 Rajawai Pers, Jakarta, 2000, hlm. 21 
2  Indonesia,Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.5 Tahun 1960,

 LN No. 104 Tahun 1960,TLN No.2043,Pertimbangan, Pasal 2. 
3Ibid 
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tujuan agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Kewenangan tersebut dilaksanakan negara dalam kedudukannya sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat Indonesia atau berkedudukan sebagai badan penguasa. 4 

Penguasaan negara atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

bersumber pula pada Hak Bangsa Indonesia yang meliputi kewenangan negara 

dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu:5 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-

perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

 

Kewenangan mengatur, menentukan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan 

menurut Pasal 2 tersebut, oleh UUPA diberikan suatu interprestasi autentik 

mengenai hak menguasai dari negara yang dimaksudkan oleh Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagai hubungan hukum yang bersifat publik semata-mata. Dengan 

demikian, tidak akan ada lagi tafsiran lain mengenai pengertian dikuasai dalam 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar tersebut.6 

Keberadaan UUPA sebagai undang-undang pokok tidak secara tegas 

dinyatakan dalam undang-undangnya, tetapi juga diperlihatkan dalam pasal demi 

pasal yang mengatur bidang agraria tersebut. Kendati undang-undang secara formal 

 
4Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi 

 dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta,  2003, hlm 270-278.  
5Op.Cit. 
6 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan,

 Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 25 
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merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat, tetapi mengingat sifatnya sebagai peraturan dasar, dalam 

undang-undang tersebut hanya dimuat mengenai asas-asas dan garis besarnya saja.7 

 Adapun tujuan pokok dari UUPA adalah:  

1. Untuk meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional.  

2. Menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum 

pertanahan.  

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah bagi rakyat seluruhnya.8 

Berkaitan dengan usaha untuk meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian 

hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, ketentuan ini 

tercermin dari pasal-pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Pasal 19 

UUPA ditujukan kepada pemerintah sebagai suatu instruksi agar di seluruh wilayah 

Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts kadaster” yang 

bertujuan menjamin kepastian hukum.9 Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria diatur dalam Pasal 19 ayat (1) danayat (2): 

(1)  untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah  

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(2)  Pendaftaran tanah dalam ayat (1)  pasal ini meliputi: 

  a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 

   b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

 
7Op.Cit 
8Ibid,hlm. 73. 
9Ibid, hlm. 74. 
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     c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang 

kuat. 

 

 Menurut A.P Parlindungan, Istilah pendaftaran tanah berasal dari kata 

Cadastre (bahasa Belanda). Kadaster adalah suatu istilah teknis untuk suatu record 

(rekaman), yang menunjukkan kepada luas mengenai nilai, dan kepemilikan (atau 

lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin 

“Capitastrum” yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat 

untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Cadastre adalah record (rekaman 

pada lahan-lahan, nilai daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk 

kepentingan perpajakan). Dengan demikian, Cadastre merupakan alat tepat 

memberikan uraian dan identifikasi dan juga sebagai Continuous recording 

(rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah.10 

 Kemudian menurut Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, istilah 

pendaftaran tanah dalam bahasa Latin disebut “Capistratum” di Jerman dan Italia 

disebut “Catastro”, di Perancis disebut “Cadastre”, di Belanda dan di Indonesia 

dikenal dengan istilah “Kadastrale” atau “Kadaster”. Pengertian dari Capistratum 

atau Kadaster dari segi bahasa adalah suatu register atau capita atau unit yang 

diperbuat untuk pajak tanah Romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk suatu 

record (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atau 

 
10Urip Santoso, Pendaftaran  dan  Peralihan Hak Atas Tanah,  Kencana, Jakarta,  2010,  hlm.12 
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pemegang hak suatu bidang tanah, sedangkan kadaster yang modern bisa terjadi 

atas peta yang ukuran besar dan daftar daftar yang berkaitan.11 

 Recht Kadaster atau Legal Cadastre (Kadaster Hak) adalah suatu bentuk 

kadaster yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan 

perlindungan hukum atas tanah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

melaksanakan Kadaster hak ini meliputi:12 

a. Kegiatan dalam bidang yuridis, berupa pengumpulan keterangan atau 

mengadakan inventarisasi: 

1. Hak atas tanah (status hukum atas tanah). 

2. Siapakah si pemegang haknya (=subyek). 

3. Hak-hak lain atau beban-beban lain yang ada di atas tanah. 

Dengan kegiatan ini, akan diperoleh data. 

b. Kegiatan dalam bidang teknis geodasi, berupa pengukuran, dan pemetaan tanah 

dengan hasil : peta-peta pemilikan tanah dan surat ukur. 

Dengan kegiatan ini akan diperoleh kepastian letak, batas dan luas tanah yang 

menjadi obyek hak dan tanah. 

c. Kegiatan dalam bidang administrasi, berupa pembukuan dari kegiatan-kegiatan 

pada huruf a dan b, dalam daftar umum secara kontinyu. 

d. Pemberian surat-surat tanda bukti dan pemberian keterangan dan pelayanan 

kepada yang berkepentingan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

hak atau tanah sebagai yang tercantum dalam daftar umum. 

 

Ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia setelah 

berlakunya UUPA diatur dalam Pasal 19 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: 

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah”. 

 
11 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandar Maju, 

 Bandung,  2008, hlm. 12 
12  A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (berdasarkan Peraturan Pemerintah 

 Nomor  24 Tahun 1997), Mandar Maju, Bandung, 1999,hlm.20 
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Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah sebagaimana yang dicantumkan 

dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan 

Pemerintah yang diperintahkan di sini sudah dibuat, semula adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut 

PP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171. Baru untuk pertama kali 

Indonesia mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah dalam sejarah pertanahan 

di Indonesia, yang uniform dan berlaku secara nasional, sebagai konsekuensi 

berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut. Kemudian Peraturan Pemerintah 

tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 59-TLNRI Nomor 3696. Dalam Pasal 65 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan: 

”Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi”. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disahkan pada tanggal 8 Juli 

1997, berlaku secara efektif tanggal 8 Oktober 1997, sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 66. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di samping mencabut juga 

menyempurnakan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 

Penyempurnaan tersebut yaitu dalam hal: 

1. Pengertian pendaftaran tanah; 
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2. Asas-asas dan tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah, di samping untuk 

memberi kepastian hukum, juga dimaksudkan untuk menghimpun dan 

menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis 

mengenai bidang tanah yang bersangkutan; (Pasal 3) 

3. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah dipertegas, dipersingkat, dan 

disederhanakan. Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan 

pemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat 

diabaikan. Dari pengalaman masalalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul 

sabagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar; 

4. Untuk mempercepat pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang harus didaftar 

dimungkinkan menggunakan teknologi modern, seperti Global Position System 

(GPS) dan komputerisasi pengolahan dan penyimpanan data; 

5. Dimungkinkan pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan/atau data 

yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan; 

6. Diperkenankan lembaga ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah yang sistematik 

untuk membantu kepala kantor pertanahan; 

7. Penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat sebagai tanda 

bukti hak; (Pasal 32 ayat (1)); 

8. Pokok-pokok tugas PPAT dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah 

(Pasal 7); 
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9. Diberlakukan “Lembaga Rechtsverwerking” untuk memperkuat pemberian 

kepastian hukum terhadap penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat 

(Pasal 32 ayat (2)). 

Pengertian Pendaftaran Tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah  

Nomor 24 Tahun 1997 yaitu: 

“Pendaftaran tanah ialah 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”. 

 

 Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau 

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

penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan 

jaminan kepastian hukum dibidang pertahanan, termasuk penerbitan tanda buktinya 

dan pemeliharaannya.13 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:14 

a. Pendaftaran tanah dilakukan secara terus-menerus. Pendaftaran tanah dilakukan 

secara terus menerus termasuk setiap terjadinya perubahan atas tanah maupun 

subjeknya harus diikuti dengan pendaftaran tanah.  

b. Adanya kegiatan pengumpulan data.  

 
13Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (sejarah pembentukan UUPA), Djambatan, Jakarta,  

 hlm. 455 
14  Fairuz Syifa Arifin, Pembaharuan Agraria Nasional (PAN) Dengan Program Sertipikat 

 Tanah Melalui  Prona Guna Menyukseskan Tertib Adinistrasi Pertanahan Di 

 Kabupaten Pemalang, tesis Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, UNDIP, 

 Semarang, hlm. 24-25. 
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Data yang dikumpulkan pada dasarnya meliputi:  

1. Data fisik  

 Yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batasnya dan luasnya serta 

bangunan dan tanaman yang ada diatasnya.  

2. Data yuridis  

 Yaitu data mengenai nama hak atas tanah, siapa pemegang haknya, peralihan 

dan pembebanannya.  

c. Adanya tujuan tertentu. Tujuan pendaftaran tanah ialah untuk menjamin 

kepastian hukum (legal cadastre) dan kepastian hak serta tidak semata-mata 

bertujuan sebagai dasar pemungutan pajak (fiskal cadastre).  

d.  Kegiatan penerbitan sertipikat/alat bukti hak/surat tanda bukti hak. Sertipikat 

tanah terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur 

yang memuat data fisik hak, yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul 

dokumen. Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya 

tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau 

pihak lain yang dikuasakan olehnya.  

 

 Dengan adanya kegiatan pendaftaran tanah diharapkan dapat tercipta suatu 

keadaan dimana: 

a. Orang-orang dan badan hukum yang mempunyai tanah dengan mudah dapat 

membuktikan, bahwa merekalah yang berhak atas tanah itu, hak apa yang 

dipunyai dan tanah yang manakah yang dihaki. Tujuan ini dicapai dengan 

memberikan surat tanda bukti kepada pemegang hak yang bersangkutan.  

b. Siapa pun yang memerlukan dapat dengan mudah memperoleh keterangan yang 

bersangkutan mengenai tanah yang terletak di wilayah pendaftaran yang 

bersangkutan yang ingin memperoleh kepastian apakah keterangan yang 

diberikan kepadanya itu benar. Tujuan ini dicapai dengan memberikan sifat 

terbuka bagi umum pada data yang disimpan.  

 

 Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan mudah pula akan dapat mengetahui status dan kedudukan 

hukum dari pada tanah-tanah yang dihadapi, letak, luas, batas-batas, siapa empunya 

dan beban-beban apa yang ada diatasnya.15 

 
15 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, CV. Pancuran Tujuh, 

 Jakarta, 1974, hlm. 5. 
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 Recht kadaster atau kadaster hak adalah suatu bentuk kadaster dibentuk 

bertujuan untuk menjamin kepatian hukum dan perlindungan hukum atas tanah. 

Dalam lalu lintas hukum (Rechts Verkeer) mengenai hak-hak atas tanah, 

pemerintah membentuk suatu badan atau lembaga hukum yang disebut rechts 

kadaster atau kadaster hak.16 

 Definisi pendaftaran tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997 merupakan 

penyempurnaan dari ruang lingkup  kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 

19 ayat (2), PP No. 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi: pengukuran, perpetaan 

dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian 

tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. 

 Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 

1997, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 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. (Jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama 

pendaftaran tanah sebagai yang tercantum dalam Pasal 19 UUPA). 

Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh 

Pemerintah, meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 

 
16  A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

 Nomor 24 Tahun 1997),Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 20. 
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b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah 

secara sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik menurut Pasal 

1 angka 10 PP No. 24 Tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran  tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah satu desa atau kelurahan atau 

sebagaimana yang terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah.  Berdasarkan ayat 

(10) ini, bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran sistematik adalah pendaftaran 

pendaftaran tanah desa/kelurahan secara utuh baik batas-batas desa/keluurahan 

termasuk hak-hak apa saja yang terdapat dalam deesa/kelurahan tersebut. 

 Sedangkan Pendaftaran tanah secara Sporadik menurut Pasal 1 angka 11 PP 

No. 24 Tahun 1997, 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.  Berdasarkan ayat (11) 

ini, bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran sporadik adalah pendaftaran 

individual yang belum mengacu kepada pendaftaran kepada pendaftaran desa 

lengkap, karena pekerjaan melakukan pendaftaran desa lengkap tersebut tidak dapat 

dilakukan satu atau dua tahun mungkin baru dapat diselesaikan dalam 25 tahun, 

mengingat yang harus didaftarkan tersebut diperkirakan lebih kurang antara 55 

hingga 60 juta sertifikat diseluruh desa-desa yang terdapat di Indonesia.Sporadik 
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ini juga dapat diartikan belum secara utuh desa demi desa dan bagian-bagian dari 

desa tersebut tetapi mungkin saja secara massal diukur dan dibuatkan sertifikatnya 

tetapi belum dikategorikan sebagi pengukuran desa lengkap. 

 Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda 

bukti hak, yang berupa sertifikat.Pengertian sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 PP 

No. 24 Tahun 1997, adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, Hak Pengelolaan 

Lahan,tanah wakaf, Hak Milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang 

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

 Maka dengan memiliki sertipikat, dapat memperoleh kepastian hukum 

berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi 

nyata. Pendaftaran hak atas tanah akan menghasilkan:  

a. Kepastian hak atas tanah  

Dari segi yuridis mengenai status haknya, siapa yang berhak atasnya (siapa yang 

mempunyai) dan atau ada tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain. Ini 

diperlukan karena status tanah itu bermacam-macam yang masing-masing 

memberikan wewenang dan meletakkan kewajiban-kewajiban yang berbeda 

kepada pihak yang mempunyai. 

b. Kepastian subyek haknya  

Kepastian mengenai siapa yang mempunyai tanah diperlukan untuk mengetahui 

dengan siapa kita berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan 

hukum secara sah mengenai ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak 
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ketiga diperlukan untuk mengetahui perlu atau tidaknya diadakan tindakan-

tindakan tertentu untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang 

bersangkutan secara efektif dan aman.  

c. Kepastian obyek haknya  

Kepastian mengenai bidang teknis (yaitu kepastian mengenai letak, luas dan 

batas-batas tanah yang bersangkutan). Ini diperlukan untuk menghindari 

sengketa di kemudian hari baik dengan pihak yang menyerahkan maupun dengan 

pihak-pihak yang mempunyai tanah yang berbatasan. 

d. Kepastian hukumnya  

Bagi pemegang hak atas tanah Pendaftaran Tanah bermanfaat: memberikan rasa 

aman; memudahkan melakukan peralihan hak atas tanah, dapat dijadikan 

jaminan utang; dan membantu pemerintah dalam penetapan IPEDA. 17 

Kegunaan Pendaftaran Tanah bagi Pemerintah adalah: 

a. Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program 

Catur Tertib Pertanahan;  

b. Dapat mengurangi keresahan yang berhubungan dengan tanah sebagai 

sumbernya; 

c. Dapat memperlancar kegiatan Pemerintahan yang berkaitan dengan tanah 

dalam pembangunan; 

 
17Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi 

 Agraria,  hlm. 21. 
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d. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa batas-

batas tanah, penguasaan tanah secara melawan hukum. 

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah adalah berupa sertipikat hak 

atas tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsi itu tidak dapat 

digantikan dengan benda lain. 

 Adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah tersebut telah 

terdaftar  pada  Kantor Badan Pertanahan  Nasional (BPN) khususnya di wilayah 

Kabupaten Bogor dimana  tanah tersebut berada. Data yang tersimpan secara 

lengkap telah tersimpan di Kantor Pertanahan, dan apabila sewaktu-waktu 

diperlukan dengan mudah diketemukan. Data ini sangat penting untuk perencanaan 

kegiatan pembangunan misal pengembangan kota, pemasangan pipa-pipa irigasi, 

kabel telepon, penarikan pajak bumi dan bangunan dan sebagainya.18 

Sasaran pembangunan bidang pertanahan adalah Catur Tertib Pertanahan yang 

meliputi :19 

1. Tertib Hukum Pertanahan;  

2. Tertib Administrasi Pertanahan;  

3. Tertib Penggunaan Tanah;  

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.Sasaran pembangunan 

 Catur  

 
18 Sudjito, Prona Persertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang 

 Bersifat Strategis, Yogyakarta: Liberty, 1987, hlm.72. 
19Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian 

 Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi 

 Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 18 
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Untuk itu berdasarkan Tap MPR No. IV/MPR/1978 ditentukan agar pembangunan 

di bidang pertanahan diarahkan untuk menata kembali penggunaan, penguasaan dan 

pemilikan tanah. Dalam rangka mewujudkan program Catur Tertib Pertanahan, 

Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan berdasarkan 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematik Lengkap. Berkaitan dengan Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden 

tersebut maka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap.Yang mana sebelumnya sudah dikeluarkan oleh 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia dengan Nomor  12 tahun 2017, dikarenakan  masih terdapat beberapa 

permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan penyempurnaan 

substansi/materi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang 

undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan 

lainnya agar terselenggara pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum PTSL telah dilaksanakan Proyek 

Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan program paling populer dari 
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Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 20 Pelaksanaan program Proyek Operasi 

Nasional Agraria (PRONA) 21  saat ini harus dalam kerangka Pendaftaran Tanah 

Sistematik dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Diperbarui menjadi Peraturan Menteri 

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional   Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap kemudian 

diperbarui menjadi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. 

 Presiden Jokowi melalui program Nawa Cita yang merupakan agenda 

prioritas jalan perubahan menuju “Indonesia Sejahtera” dengan  menerapkan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang dikenal dengan PTSL. 

Sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan 

untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Presiden 

juga mengeluarkan  Instruksi Presiden Nomor  2 Tahun 2018. Dalam Peraturan 

Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa, PTSL 

adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara 

serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat 

 
20 Moch Rizki Nurul Huda, Efektivitas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala 

 Kantor  Badan  Pertanahan Nasional, Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas 

 Islam  Malang,2019 
21Waskito, Pertanahan Dan Tata Ruang, Kencana, Jakarta,  2017, hlm 114-115. 
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dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu 

atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.22Dengan 

adanya pendaftaran sistematis lengkap dapat juga meningkatkan kualitas data 

pendaftaran tanah di Indonesia. 

 Pemerintah Kabupaten Bogor yang merupakan bagian wilayah Republik 

Indonesia juga mendukung program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL). 

Dukungan tersebut sangat diperlukan bagi kinerja  Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Kabupaten Bogor agar bisa berjalan dengan baik. Mengingat manusia akan 

terus bertambah sementara tanahnya tetap sehingga tanah menjadi suatu yang 

strategis dimasa datang. Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan 75.000 (tujuh 

puluh lima ribu) sertifikat PTSL yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di tahun 2019 

dari 9.000.000 (sembilan juta) target PTSL untuk seluruh Indonesia.  

 Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini berjudul: “IMPLEMENTASI  

PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP  OLEH  KANTOR  

PERTANAHAN  KABUPATEN  BOGOR  DALAM  UPAYA  MEWUJUDKAN  

KEPASTIAN  HUKUM”.  

 

 

 

 

 

 
22Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan   

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor? 

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bogor  dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di wilayah 

Kabupaten Bogor? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:      

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bogor. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di wilayah Kabupaten Bogor. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Manfaatyang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 
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1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya 

dalam  bidang hukum Agraria dan hukum pertanahan di Indonesia. 

2. Dari segi praktis, menambah wawasan mengenai perkembangan terbaru 

hukum pertanahan nasional terutama mengenai kepastian hukum 

pendaftaran tanah.  

    

E. Metode Penelitian  

a. Sifat atau Jenis Penelitian 

Sesuai dengan penelitian dalam hukum, penelitian yang digunakan adalah 

penelitian dengan sifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberikan 

gambaran atau uraian mengenai permasalahan yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini,  yakni berkenaan dengan Implementasi  Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bogor. 

b. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.23 

Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah 

hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan 

evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) 

yang relevan.  Penelitian terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara 

 
23Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Cetakan 3, Jakarta, 1986, 

 hlm.53 
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mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah 

hukum lainnya, atau dengan asas-asas hukum yang diakui dalam praktek 

hukum yang ada.24 

c. Teknik Pengumpulan Data 

 Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif, maka tehnik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan  

(library research) dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian 

yang telah dipublikasikan, karya ilmiah para ahli hukum, makalah-makalah, 

jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, 

sehingga penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan 

pada pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer,   

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier 25 

   Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat 

ketentuan hukum, yakni berbagai peraturan perundang-undangan yang 

relevan dan berkaitan dengan penelitian ini, yakni  Undang - Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960),  LN No. 104 Tahun 

1960, TLN No.2043,  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

 
24Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, dalam Jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999, Pusat 

 Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999,

 hlm. 3-6. 
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, 

 Jakarta, 1985, hlm. 14-15. 
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disempurnakan menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997, 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 sebagai dasar hukum 

pendaftaran tanah danuntuk mempercepat pelaksanaan PTSL dikeluarkan 

Instruksi Presiden Nomor  2 Tahun 2018, Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 6 Tahun 2018. 

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang membantu 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-

buku,  teks book,  jurnal ilmiah,  hasil-hasil penelitian,  karya ilmiah para 

ahli hukum,  makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli sesuai bidangnya, 

serta berbagai tulisan-tulisan lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini.   

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,   dalam 

hal ini Kamus Bahasa Indonesia,  Kamus Hukum dan Ensiklopedia 

Hukum26.  

 Dalam menunjang dan melengkapi data,  dipergunakan pula metode 

atau pendekatan interpretasi atau penafsiran (gramatikal, sistematis, otentik), 

dan sejarah (historis). Pendekatan interpretasi atau penafsiran dilakukan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan 

sejarah (historis), untuk menelusuri sejarah latar belakang dikeluarkannya 

 
26Loc.Cit. 
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program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dari latar belakang, tujuan 

dan dasar hukumnya. 

 Selaras dengan pendekatan dalam penelitian ini yakni yuridis-

normatif, maka data yang diperoleh pada dasarnya melalui studi atau 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu meliputi bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menunjang 

data kepustakaan dalam penelitian ini, kemudian dilakukan studi atau 

penelitian lapangan (field research) dalam bentuk wawancara 

(interview)dengan praktisi dan lain-lain. Wawancara dilakukan secara 

langsung dalam bentuk dialog serta menyampaian daftar pertanyaan, 

pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap  

memiliki pengetahuan dan atau pengalaman yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Responden ditentukan oleh peneliti berdasarkan keahlian, 

pengalaman dan jabatan (purposive sample) antara lain: penanggung jawab 

pelaksanaan PTSL di wilayah Kecamatan,  pelaksana /petugas ukur di lokasi 

dimana termasuk dalam wilayah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten  

Bogor.  

   Sesuai dengan pendekatan yang dilakukanyakni yuridis-normatif, 

dimana tehnik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui penelaahan 

terhadap bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk peraturan perundang-

undangan, buku-buku,  teks book,  jurnal penelitian,  kamus hukum dan lain 

sebagainya. Pada dasarnya tehnik pengumpulan bahan hukum dengan 
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pendekatan  ini  dilakukan  terhadap  literatur  tertulis (kepustakaan), karena 

itu  penelitian  ini  lebih  banyak dilakukan diperpustakaan. Lokasi 

penelitian perpustakaan yang dipergunakan perpustakaan Pascasarjana 

perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Di samping 

mengumpulkan  bahan  penelitian  melalui perpustakaan,  pengumpulan 

bahan penelitian juga dilakukan melalui Internet.  

d. Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data  yang telah diperoleh dan dikumpulkan untuk 

selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif,  dengan cara menguraikan 

hasil penelitian. Kemudian dilakukan interpretasi secara sistematis dengan 

persoalan yang ada, terutama hal-hal yang terkait dengan kebijakan Kantor 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia dalam mengimplementasikan Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap  dengan  menggunakan cara berfikir yang didasarkan pada data-

data Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten  Bogor  yang  kemudian  diambil kesimpulan secara umum  

dalam  kaitannya  mewujudkan  kepastian  hukum  sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga dapat diberikan saran. 
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BAB II 

ASPEK-ASPEK HUKUM PENDAFTARAN TANAH DALAM UPAYA 

MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM 

 

A. Sejarah Hukum Tanah di Indonesia 

 Sejarah Hukum Tanah dan kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh 

penjajah senatiasa diorentasikan pada kepentingan dan keuntungan mereka 

penjajah, yang pada awalnya melalui politik dagang. Mereka sebagai penguasa 

sekaligus merangkap sebagai pengusaha menciptakan kepentingan-kepentingan 

atas segala sumber-sumber kehidupan di bumi Indonesia yang menguntungkan 

mereka sendiri sesuai dengan tujuan mereka dengan mengorbankan banyak 

kepentingan rakyat Indonesia.27 Hukum agraria kolonial memiki sifat dualisme 

hukum, yaitu dengan berlakunya Hukum Agraria yang berdasarkan atas hukum 

adat, di samping peraturan-peraturan dari dan berdasarkan atas hukum barat. 

Proklamasi  kemerdekaan Republik Indonesia ( RI ) dinyatakan pada tanggal 17 

Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohamad Hatta atas nama bangsa indonesia  

sebagai tanda terbentuknya negara kesatuan RI sebagai suatu bangsa yang 

merdeka. Dari segi yuridis, proklamasi kemerdekaan merupakan saat tidak 

berlakunya hukum kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional,  

 
27Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak -hak Atas Tanah, PT Fajar Interpratama Offset, 

 Jakarta, 2009, hlm. 24 
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sedangkan dari segi politis,  peroklamasi kemerdekaan mengandung arti bahwa 

bangsa Indonesia terbatas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan 

untuk menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi kemerdekaan RI mempunyai 2 

arti penting bagi penyusunan hukum agraria nasional, yaitu pertama, bangsa 

Indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum agraria kolonial, dan kedua, 

bangsa Indonesia sekaligus menyusun hukum agraria nasional. Pada tanggal 18 

Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin 

oleh Soekarno mengadakan sidang, menghasilkan keputusan antara lain 

ditetapkannya Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum dasar 

(konstusi) negara RI. UUD 1945 meletakkan dasar politik agraria nasional yang 

dimuat dalam Pasal 33 ayat 3, yaitu’’bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung untuk sebesarnya kemakmuran rakyat’’.ketentuan ini bersifat 

imperatif, yaitu mengandung pemerintah kepada negara agar bumi, air, dan 

kekayaan alam alam yang terkandung didalamnya, yang diletakkan dalam 

penguasaan negara itu dipergunakan  untuk  mewujudkan  kemakmuran  bagi  

seluruh rakyat  Indonesia.  Dengan  demikian, tujuan  dari penguasaan oleh 

negara atas bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah 

untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria 

kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka,  yaitu: 
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 a. Menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru. 

 b. Penghapusan hak-hak konversi. 

 c. Penghapusan tanah pertikelir. 

 d. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. 

 e. Peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah. 

 f. Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan.  

 g. Kenaikan canon dan ciji.  

 h. Larangan dan penyelesayan soal pemakaian tanah tanpa izin.  

 i. Peraturan perjanjian bagi hasil (tanah pertanian). 

 j. Peralihan tugas dan wewenang.  

 Undang-undang Pokok Agraria Hukum Agraria Nasional merupakan 

pelaksanaan  Pasal 33  ayat  (3) UUDNRI 1945 sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA,  yaitu  atas  dasar  ketentuan  dalam Pasal 33  ayat 

(3)  Undang-Undang  Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam  Pasal 1, 

bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan 

seluruh rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional 

bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada 

negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang 

diletakan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-

besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. UUPA mempunyai  dua subtansi 

dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut 

hukum agraria kolonoial, dan kedua membangun hukum agraria nasional.  Menurut 

Boedi Harsono, 28  dengan berlakunya UUPA, maka terjadilah perubahan yang 

fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang 

 
28  Soeprapto, Undang-undang pokok Agraria dalam peraktek,  Universitas Indonesia perss, 

 Jakarta,1986 
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pertanahan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, 

konsepsi yang mendasari maupun isinya. UUPA merupakan undang-undang yang 

melakukan pembaruan agraria  karena  didalamnya  memuat  program  yang dikenal 

dengan panca program  agraria  reform  indonesia,  yang meliputi:  

a. Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional   

dan pemberian jaminan kepastian hukum.  

b. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah. 

c. Mengakhiri  penghisapan feodal secara berangsur-angsur.  

d. Perombakan pemilikkan dan penguasaan ats tanah serta hubungan-hubungan 

hukum yang berhubungan dengan pengusahaan tanah mewujudkan pemerataan  

kemakmuran dan keadilan, yang kemudian dikenal sebagai program 

landreform. 

e. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya serta penggunaanya secara terncana, sesuai dengan 

daya dukung dan kemampuannya. 

 

Peraturan dan Keputusan yang dicabut oleh UUPA dalam pembentukan UUPA 

disertai dengan pencabutan terhadap peraturan dan keputusan yang dibuat pada 

masa pemerintahan Hindia Belanda sebagaimana yang tersebut dalam dictum 

memutuskan UUPA di bawah perkataan ‘’dengan mencabut’’. Adapun peraturan 

yang dicabut oleh UUPA yaitu: 

 a.  Agrarishe wet stb. 1870 No.55 sebagai yang termuat dalam Pasal 51 IS stb. 

1925 No.447. 

 b. Peraturan-peraturan tentang domein verklaring baik yang bersifat umum 

maupun khusus, yaitu:  

1) Domein verklaring tersebut dalam Pasal 1 Agrarische besluit stb.1870 

No.118.  

2) Algemene domein verklaring tersebut dalam stb.1875 No. 119a.  

3) Domein verklaring untuk Sumatera tersebut dalam Pasal 1 dari stb.1874 No 

94f.  

4) Domein verklaring untuk karesidenan manado tersebut dalam Pasal 1 dari 

stb.1877 No 55.  

5) Domein verklaring untuk residentie zuder en Osterafdeling van borneo 

tersebut dalam Pasal 1 dari stb.1888. No.58.  
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c. Koninklijk besluit (keputusan raja) tanggal 16 April 1872 No 29 (stb 1872 No. 

29 ( stb.1872 No.117) dan peraturan pelaksanaannya.  

d. Buku II KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan 

tentang Hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya UUPA. 

 

 

B.  Pendaftaran Tanah 

 Menurut A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah  berasal  dari kata Cadastre, 

yang dalam bahasa Belanda disebut Kadaster. Cadastre adalah suatu istilah 

teknis untuk suatu record yang menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan 

(atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah.29  Kata Cadastre berasal 

dari bahasa latin Capistrtum, yang berarti suatu register atau capita atau unit 

yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capitatio Terrens) 30 , selain 

berfungsi untuk memberikan uraian dan identifikasi dari sebidang tanah, 

Cadastre juga berfungsi sebagai rekaman yang  berkesinambungan  dari  suatu  

hak atas tanah.31 

 Mengenai Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA, pengertian 

Pendaftaran Tanah menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA meliputi:  

1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 

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

3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 

 
29Ibid, hlm. 12 
30 Ibid 
31Ibid 
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Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Namun Demikian 

dikarenakan PP No. 10 Tahun 1961 dianggap tidak dapat menghasilkan yang 

memuaskan kemudian  diganti denganPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana  

pelaksanaannya  dilakukan  oleh  Kepala Kantor Pertanahan (Kantor Pertanahan) 

  Mengingat pentingnya pendaftaran tanah, maka perlu adanya peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah di Indonesia agar 

dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pendaftaran 

Tanah diatur dalam  UUPA  Pasal 19 yang berisi: 

a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1)  pasal ini meliputi: 

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. 

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

3.   Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu-lintas social ekonomis serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri agraria.  
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d. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat 

yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

      Mengingat Pasal 19 ayat (1) UUPA maka Pengaturan pendaftaran tanah di 

Indonesia yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah,  yang  menggantikan  PP No. 10  Tahun 1961 dan  PP 24 Tahun 

1997  ini baru mulai berlaku tanggal 8 Oktober 1997.  

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

dikemukakan apa yang menjadi pertimbangan perlunya diadakan peraturan 

pendaftaran tanah baru yaitu : 

“Dalam pembangunan jangka panjang peranan tanah bagi pemenuhan berbagai 

keperluan akan meningkat, sehubungan dengan itu akan meningkat pula 

kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum  di  bidang  

pertanahan.  Selain  itu  dalam  menghadapi kasus-kasus  konkret  diperlukan  

juga  terselenggaranya pendaftaran tanah, yang  memungkinkan  bagi para 

pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah  membuktikan  haknya  atas  

tanah  yang dikuasainya dan bagi para pihak yang  berkepentingan dapat 

memperoleh keterangan yang diperlukan   mengenai  tanah,   serta  bagi 

Pemerintah untuk melaksanakan  kebijaksanaan  pertanahannya”. 

 

       Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana 

pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kantor Pertanahan).  Dalam 

menjalankan tugasnya, Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria. Hak penguasaan atas 

tanah sebagai hubungan hukum yang konkret antar tanah tertentu sebagai objek dan 

orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Setiap 
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hubungan hukum antara subyek dan objek hak penguasaan tanah harus didaftarkan 

melalui pendaftaran tanah.  

        Obyek dari pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, ada enam bidang tanah yang dapat dijadikan sebagai 

objek pendaftaran tanah. Keenam objek pendaftaran tanah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan dan hak pakai; 

b. Tanah hak pengelolaan; 

c.  Tanah wakaf; 

d. Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun; 

e. Hak tanggungan; 

f. Tanah Negara. 

 

          Apabila yang menjadi objek pendaftaran adalah tanah negara, maka pendaftaran 

hak atas tanahnya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan 

tanah negara dalam daftar tanah. Proses penyelenggaraan pendaftaran tanah berfungsi 

sebagai peradilan pertanahan sehingga dalam tahapan penyelenggaraan pendaftaran 

tersebut terdapat proses ajudikasi, yaitu suatu proses yang menetapkan status hukum 

bidang tanah, pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut. 

Sedangkan dalam pendaftara tanah terdapat sistem  pendaftaran  tanah . adapun 

pengertian sistem pendaftaran tanah adalah suatu sistem pendaftaran tanah yang 

diterapkan di suatu negara didasarkan pada asas hukum yang dianut oleh negara 

tersebut dalam mengalihkan hak atas tanah. 32  Terdapat dua macam sistem  

 
32 Wibwo T. Tunardy, S.H., M.Kn,Dalam Jurnal Hukum Agraria Sistem Publikasi dalam 

 Pendaftaran Tanah, 2013 
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pendaftaran tanah yaitu, Sistem pendaftaran akta (registration of deeds) dan  Sistem  

pendaftaran  hak  (registration of title). 

 Persamaan dari kedua sistem pendaftaran tersebut adalah baik dalam sistem 

pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, setiap pemberian atau menciptakan hak 

baru serta pemindahan dan pembebanannya dengan hak lain harus  dibuktikan dengan  

suatu akta. Dalam akta tersebut dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan antara lain 

perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya, dan hak apa yang dibebankan. Dalam 

kedua sistem pendaftaran tersebut akta merupakan sumber data yuridis. 

       Perbedaannya dari kedua sistem tersebut diatas adalah: pada sistem pendaftaran akta, 

pendaftaran berarti mendaftarkan peristiwa hukumnya yaitu peralihan haknya dengan cara 

mendaftarkan akta. Akta itulah yang didaftar oleh pejabat pendaftaran tanah yang bersifat 

pasif. Ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. 

Sedangkan pada sistem pendaftaran hak, pemegang hak yang terdaftar adalah pemegang 

hak yang sah menurut hukum sehingga pendaftaran berarti mendaftarkan status seseorang 

sebagai pemegang hak atas tanah. Setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan  

hukum  yang  menimbulkan  perubahan kemudian juga harus dibuktikan  dengan suatu 

akta, tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya bukan akta yang didaftar melainkan 

haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Akta hanya merupakan 

sumber datanya. Dalam sistem pendaftaran hak, pejabat pendaftaran tanah bersifat aktif. 
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Sebelum dilakukan pendaftaran hak oleh pejabat pendaftaran tanah dilakukan pengujian 

kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan.33 

1. Sistem Publikasi Data 

       Dalam pendaftaran secara legal cadastre, bagi pemegang hak atas tanah diberikan 

surat tanda bukti hak.  Dengan memiliki surat tanda bukti hak tersebut maka dengan 

mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang berhak atas tanah yang bersangkutan. 

Data yang tersedia di Kantor Pendaftaran  Tanah setempat  mempunyai sifat “terbuka” 

bagi umum, artinya  calon  pembeli atau calon kreditur dengan mudah  dapat 

memperoleh  keterangan yang diperlukan untuk  mengamankan  perbuatan hukum  

yang  berkaitan  dengan  tanah tersebut. 

        Sehubungan sertifikat sebagai tanda bukti hak maka timbul pertanyaan,   sejauh  

manakah  orang  dapat  mempercayai  kebenaran data yang disajikan dalam sertifikat 

itu? Dalam hal ini perlu dipahami sistem publikasi yang dimanfaatkan oleh suatu 

pemerintahan dalam pencatatan data saat pendaftaran yang dilakukan. 34 Sistem 

Publikasi  Data terdiri dari 2 (dua) macam yakni Sistem Publikasi Positif dan Sistem 

Publikasi Negatif yakni : 

 

 

 

 
33  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

 Agraria , Isi dan Pelaksanaannya) ,  Djambatan ,  Jakarta, 1997,  hlm. 76-78 
 
34Ibid, hlm. 26-27 
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a. Sistem Publikasi Positif  

Pendaftaran atau pencatatan nama seseorang dalam buku tanah adalah sebagai  

pemegang  hak  dan  menjadikan  orang  itu berhak atas tanah yang dilakukan, 

(title by registration “, the register is everything”)35. 

b. Sistem Publikasi Negatif  

 Pendaftaran  tidak  membuat  orang yang meperoleh tanah dari pihak yang  tidak  

berhak,  menjadi pemegang haknya yang baru.36Dalam sistem ini  berlaku  asas 

nemo plus yuris artinya “ orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak 

melebihi apa yang ia sendiri punyai”. Berdasarkan atas itu maka data yang 

disajikan dalam pendaftaran  dengan  sistem  publikasi  negatif  ini  tidak boleh 

begitu saja  dipercaya  kebenarannya,  artinya  Negara tidak menjamin 

kebenaran  data  yang  disajikan.37 

 

 Sistem  publikasi  yang  digunakan  oleh UUPA dan PP No. 10 Tahun 1961 

adalah sistem negatif  mengandung unsur positif . Tidak negatif murni karena 

dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c “pendaftaran menghasilkan surat-surat 

tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” Demikian juga 

dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2),  Pasal 32 ayat (2)  dan  Pasal 38 ayat (2) 

UUPA.  

  Sistem  publikasi  bukan  sistem  positif,  dijelaskan dalam penjelasan umum 

PP No. 10 Tahun 1961. Pendaftaran tanah tidak menghasilkan suatu indefeasible 

title  (hak yang tidak dapat diganggu gugat). Suatu hak dalam daftar buku tanah 

atas nama seseorang tidak mengakibatkan   bahwa  orang  yang  sebenarnya  berhak  

atas tanah itu, akan  kehilangan  haknya;  orang tersebut masih dapat menggugat 

 
35  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

 Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm. 79 
36Ibid, hlm. 80 
37Ibid 
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hak dari  orang  yang  dalam  buku  tanah sebagai orang yang berhak. Jadi cara  

pendaftaran  yang  diatur  dalam  peraturan  ini  tidaklah positif tetap  negatif”. 

 

C. Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak 

       Pendaftaran  tanah  dimaksudkan untuk mencatatkan identitas tanah yang telah 

dimiliki sesorang ataupun suatu badan dengan hak tertentu ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota tempat tanah berada dan kepada pemegang hak atas tanah diberikan 

sertifikat.38  Identitas tanah merupakan keterangan-keterangan mengenai sebidang tanah 

sehingga bidang tanah itu jelas jenis haknya, luasnya, batas-batasnya,  keadaanya ,  

letaknya,  siapa yang mempunyai,  dan ciri-ciri khas lainnya.  Identitas tanah dapat 

dijumpai dalam sertifikat atas tanah yang dimaksud. Pada dasarnya pengertian sertifikat 

berasal dari bahasa Inggris (certificate)  yang berarti ijazah atau Surat Keterangan yang 

dibuat oleh pejabat tertentu.  Dengan  pemberian berarti pejabat yang bersangkutan telah 

memberikan  status  tentang  keadaan  seseorang. 

Menurut Maria S.W Sumardjono, adanya sertifikat bagi si pemegang hak 

memberikan nilai lebih. Sebab dibandingkan dengan alat bukti tertulis lain, sertifikat  

merupakan  tanda bukti  yang kuat.  Artinya,  sertifikat harus dianggap sebagai  benar 

sampai dibuktikan sebaliknya di  pengadilan dengan alat bukti yang lain.39 

 
38  Novina Sri Indiraharti,  Sertifikat Hukum dan Permasalahannya,  Jurnal Hukum 

 LEMDINAS,  Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2006, hlm.  51  
39 Maria SW Sumardono, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Implementasi, 

 Kompas, Jakarta, 2005, hlm . 202 
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 Sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan  

Kabupaten/Kota  melalui suatu proses pendaftaran tanah. Sertifikat merupakan  tanda 

bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan  sebaliknya  data 

fisik  dan data yuridis  yang  tercantum di dalamnya harus  diterima  sebagai data yang 

benar. 

 Berdasarkan aturan yang terdapat dalam PP No. 24 Tahun 1997 dapat dipahami 

bahwa untuk membuktikan hak atas tanah bagi keperluan pendaftaran tanah dapat 

dilakukan dengan surat, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan.Terkait 

dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri dalam 

ketentuan perundang-undangan pertanahan, antara  lain  sebagaimana  ditentukan dalam 

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang  menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah 

meliputi; ”Pemberian surat-surat  tanda  bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat”. Demikian juga halnya Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yang menyebutkan; 

“sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang 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  hak  yang  bersangkutan”. Sertifikat mempunyai kedudukan sebagai akta otentik, 

mempunyai kekuatan pembuktian  lahir,  formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 

HIR bahwa akta  otentik  mempunyai  kekuatan  yang sempurna.  

 Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sertifikat tidak 

mempunyai kekuatan bukti yang mutlak, karena masih memungkinkan untuk dinyatakan 

batal atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum melalui putusan pengadilan. 
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Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta 

pengadilan agar memutuskan bahwa suatu sertifikat hak  atas  tanah  tertentu  tidak  

mempunyai  kekuatan  hukum. 

 Walaupun pengadilan berwenang memutuskan ketidakabsahan atau menyatakan 

tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap suatu sertifikat tetapi pengadilan tidak 

berwenang membatalkan sertifikat yang bersangkutan. Pernyataan suatu sertifikat tidak 

mempunyai kekuatan hukum dan pembatalan sertifikat merupakan dua hal yang berbeda 

walaupun saling berkaitan. Perbedaan  prinsipnya terletak pada kewenangan dan akibat 

hukumnya. Penyataan  bahwa  suatu  sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum 

merupakan kewenangan pengadilan sedangkan pembatalan sertifikat merupakan 

kewenangan BPN. Menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 butir 20, Sertipikat 

adalah surat  tanda  bukti  hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf 

c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan  

rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan  dalam 

buku tanah yang bersangkutan. 

       Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria macam 

macam  sertifikat  tanah  yang  sah  di mata hukum adalah: Sertifikat Hak Milik 

(SHM), Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS), Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha, dan Sertifikat Hak Pakai. 

Sedangkan berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 40 

Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: Sertifikat Hak Milik , 

Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, Sertifikat 
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Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Sertifikat Hak Pakai atas tanah 

Negara, Sertifikat Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Sertifikat tanah Hak 

Pengelolaan , Sertifikat tanah Wakaf , Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun , 

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Non Rumah Susun , Sertifikat Hak Tanggungan.40 

        Adapun sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak memberikan 

perlindungan kepada  pemegang sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat yang 

didalamnya termuat data fisik dan data yuridis berkaitan dengan tanah tersebut.41 

Penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan Tata 

Usaha Pendaftaran Tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran,  

daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Demikian ketentuan dalam 

Pasal 33 PP No. 24 Tahun 1997 mengenai sifat  keterbuakaan  data  tersebut  untuk  

umum  ditentukan  dalam  Pasal 34 PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan 

bahwa setiap orang yang berkepentingan  berhak  mengetahui  data  fisik dan data 

yuridis yang tersimpan  di dalam  peta  pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan 

buku tanah. 

 

 

 

 
40 Urip  Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 
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41https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18938 .  

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18938
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D. Pendaftaran Tanah Secara Sistematis 

1. Pengertian dan dasar hukum Pendaftaran tanah secara Sistematis 

   Pendaftaran  tanah  secara  sistematis  menurut Florianus SP 

Sangsun, pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran 

tanah  untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak yang meliputi 

semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau 

bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis 

didasarkan  pada suatu rencana kerja, dan dilaksanakan di wilayah-wilayah 

yang ditetapkan oleh menteri. Pendaftaran tanah secara sistematis 

dilaksanakan atas prakarsa Pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan 

pada suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri. 42 

   Sedangkan Menurut Pasal 1 angka 10 PP No.24 Tahun 1997, yang 

dimaksud  dengan pendaftaran tanah  secara sistematis adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 

meliputi semua objek pendaftaran tanah  yang belum didaftar dalam wilayah atau 

bagian wilayah suatu desa/kelurahan. 

   Dari pendapat ahli tentang pengertian pendaftaran tanah secara 

sistematis dibandingkan dengan menurut PP No. 24 Tahun 1997 maka 

terdapat  kesamaan dalam unsur-unsur dari pendaftaran tanah secara 

 
42Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat , Visi Media, Jakarta, 2007, hlm. 23 
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sistematis yaitu dilakukan secara serentak dan berlaku untuk tanah yang 

belum didaftar di Kantor Pertanahan Nasional. 

   Pendaftaran tanah secara sistematik sangat diutamakan, karena melalui 

cara ini akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan 

didaftar. Tetapi kerena prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu 

untuk memenuhi dana, tenaga, peralatan yang diperlukan.  Maka pelaksanaanya 

harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu yang agak 

panjang, dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan melalui uji 

kelayakan agar berjalan lancar. 

  Ketentuan-ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah secara 

sistematik dimuat dalam : 

a. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah. 

b. Pasal 8 Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997. 

c. Pasal 13 sampai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997.  

d. Pasal 46 sampai dengan pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

badan pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No.3 Tahun 

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah. 

   2.  Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis 

   Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali  (initial registration) dan pemeliharaan data 
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pendaftaran tanah(maitenance). Penyelenggaraan pendaftaran tanah sesuai 

ketentuan Pasal 19 UUPA, bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh 

pemerintah, dalam hal ini Badan Pertahanan Nasional.  

   Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertahanan, 

kecuali  mengenai  kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain. 

Yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatannya bersifat Nasional atau melebihi 

wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik 

dan pemetaan fotogrametri. 

   Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertahanan dibantu 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut PP No. 24/1997 ini, dan 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Misalnya pembuatan akta 

PPAT Sementara, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh 

notaris, pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang, dan Ajudikasi dalam 

pendaftaran tanah secara sistematik oleh Panitia Ajudikasi. 

3. Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sistematis 

 Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kantor 

Pertanahan  Nasional  harus berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dalam 



43 
 

peraturan perundang-undangan. Prosedur pendaftaran tanah secara sistematik 

menurut  Peraturan  Pemerintah  No.24 Tahun 1997, adalah :43 

- Adanya suatu rencana kerja (Pasal 13 Ayat 2) Peraturan Pemerintah No.24 

Tahun 1997). 

-  Pembentukan Panitia Ajudikasi. (Pasal 8 PP No.24 Tahun 1997). 

-  Pembuatan peta dasar pendaftaran. (Pasal 15, 16 PP No.24 Tahun 1997).  

-  Penetapan batas bidang-bidang tanah.(Pasal 17 sampai dengan 19 PP No.24 

Tahun 1997). 

-  Pembuatan peta dasar pendaftaran. (Pasal 20 PP No.24 Tahun 1997).  

-  Pembuatan daftar tanah. (Pasal 21 PP No.24 Tahun 1997). 

-  Pembuatan surat ukur Pasal  (22 PP No.24 Tahun 1997). 

- Pengumpulan dan penelitian data yuridis. (Pasal 24, 25 PP No.24 Tahun 

1997). 

- Pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran. (Pasal 26, 

27 PP No.24 Tahun 1997). 

- Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis. (Pasal 

28 PP No.24 Tahun 1997). 

- Pembukuan hak. (Pasal 29 PP No.24 Tahun 1997). 

- Penerbitan sertifikat. (Pasal 31 PP No.24 Tahun 1997). 

 

4. Manfaat Pendaftaran Tanah Secara Sistematis  

 Pendaftaran  tanah secara sistematis diharapkan dapat memperoleh manfaat 

bagi masyarakat  terutama mereka yang membutuhkan jaminan kepastian hukum 

atas kepemilikan hak atas tanah. Ada dua  pihak yang memperoleh manfaat dari 

pendaftaran tanah secara sistematik yaitu pemegang hak atas tanah dan bagi 

pemerintah.  Manfaat tersebut adalah : 44 

a. Pemegang hak atas tanah. 

               -   Prosedurnya  mudah, yaitu  pemegang  hak  atas tanah tidak perlu 

lagi datang ke  kantor  pertanahan kabupaten/kota setempat untuk 

 
43Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehenshif, Kencana, Jakarta,  2014,hlm. 144-149 
44https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18938.  

 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18938
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mensertifikatkan tanahnya, akan tetapi panitia  ajudikasi   yang 

datang ke lokasi. 

- Biayanya murah,  artinya biaya yang ditetapkan dalam pendaftaran 

tanah secara  sistematik  terjangkau  oleh  keuangan  pemegang  hak  

atas  tanah karena  biaya  tersebut  tidak  di pengaruhi oleh besarnya 

letak dan luas tanah  yang  dimohon  untuk  di daftar. 

- Waktunya cepat,  yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pendaftaran 

tanah secara sistematik tidak terlalu lama bila di bandingkan dengan 

pendaftaran  tanah  secara  sporadik. 

- Memberikan jaminan kepastian hukum, yaitu dengan di terbitkannya 

sertifikat dapat di ketahui jelas data fisik dan data yuridisnya. 

- Memberikan rasa aman,  yaitu tidak mudah menimbulkan sengketa 

para pihak  berkaitan dengan data fisik dan data yuridis. 

- Harga tanah lebih mahal. 

- -Hak atas tanah dapat di jaminkan.  

- Memudahkan  dalam  pelaksanaan  peralihan Haknya, yaitu hak atas 

tanah yang telah terdaftar akan lebih memudahkan dalam pendaftaran 

peralihan haknya. 

- Penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak mudah keliru, yaitu 

luas hak atas tanah yang telah terdaftar dapat dijadikan dasar untuk 

menetapkan  besar Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

b. Bagi  Pemerintah.  

- Terwujud  tertib  administrasi  pertanahan,  yaitu melalui pendaftaran 

tanah secara sistematik, maka tanah-tanah di seluruh desa/kelurahan 

menjadi  terdaftar  (bersertifikat)  sehingga  terwujudlah  tertib 

administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib 

Pertanahan. 

- Dapat  mengurangi  sengketa  di  bidang  pertanahan,  yaitu melalui 

pendaftaran tanah secara sistematik, maka bidang tanah menjadi jelas 

dan  pasti data fisik dan data yuridisnya. 

 

5. Keberhasilan Program Pemerintah dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah 

Secara Sistematis di Indonesia dan dasar hukumnya 

   Keberhasilan program pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran 

secara sistematis dapat dilihat dari program-program yang dilakukan untuk 

mencapai keberhasilannya. Kebijakan lebih lanjut politik agraria setelah 



45 
 

diterbitkannya undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok 

Agraria adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan 

Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Tujuannya antara lain adalah jelas dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia dan sebesar–besarkemakmuran rakyat, yaitu penguatan 

hak–hak atas tanah dan akses tanah kepada masyarakat. Dalam meningkatkan 

pelayanan di bidang pertanahan dan dalam rangka 45  pemberian kepastian hak, 

pemerintah telah membuat kebijakan percepatan pensertipikatan tanah melalui 

kegiatan sertipikasi massal secara PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria). 

Kebijaksanaan  ini dimaksudkan agar setiap masyarakat golongan ekonomi lemah 

dapat  memiliki  sertipikat  hak  atas tanah dengan biaya lebih murah, dalam rangka 

untuk  memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas 

tanah.  

   Pelaksanaan PRONA ini, merupakan usaha dari pemerintah untuk 

memberikan rangsangan dan partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar mau 

melaksanakan sertipikat hak atas tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan 

sengketa – sengketa tanah yang bersifat strategis dengan jalan memberikan kepada 

 
45 Sianturi, R. E. Y. 2018, Politik Pembangunan Agraria Rejim Jokowi-Jusuf Kalla (Kebijakan 

 Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial), Repositori Institusi Univsersitas 

 Sumatera Utara,2018,  hlm. 4-5 
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masyarakat tersebut fasilitasi dan kemudahan serta pemberdayaan organisasi dan 

sumber daya manusia.46 

   Dari hasil penelitian di lapanganprogram PRONA tidak seluruh bidang 

tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi 

dilakukan  secara bertahap. Seluruh bidang tanah dimaksud  termasuk tanah yang 

berdiri  bangunan pemerintah, seperti kantor desa, sekolah, jembatan, jamban 

umum, puskesmas, dan bangunan milik masyarakat. Jadi ada batasan untuk 

PRONA. Dengan program PTSL diharapkan Kantor Pertanahan Nasional bisa 

melaksanakan pendaftaran tanah desa demi desa secara lengkap, sehingga dapat 

melengkapi  kekurangan  yang  sudah  dilaksanakan  dalam PRONA. 

   Program pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara 

sistematis  adalah melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria).PRONA 

merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dibidang pertanahan 

dengan suatu subsidi di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa 

pensertipikatan  massal  dalam  rangka  membantu  golongan  ekonomi lemah.

  Pelaksanaan PRONA ini, merupakan usaha dari pemerintah untuk 

memberikan rangsangan dan partisipasi kepada pemegang hak atas tanah agar 

mau mendaftarkan sertipikat hak atas tanahnya dan berusaha membantu 

menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis dengan jalan 

 
46Arifin, F. S, Pembaruan Agraria Nasional (PAN) dengan Program Sertipikasi Tanah Melalui 

 Prona Guna Menyukseskan Tertib Administrasi Pertanahandi Kabupaten Pemalang

 (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro), 2008, hlm. 36-

 37 
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memberikan kepada masyarakat tersebut fasilitasi dan kemudahan serta 

pemberdayaan organisasi dan sumber daya manusia. 

Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  pelaksaan  program  tersebut  yaitu : 

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria; 

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Proyek   

Operasi Nasional Agraria, yang berlaku mulai tanggal 15 Agustus 1981;  

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;  

4) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 Dari  hasil  penelitian di lapangan pada program PRONA, tidak seluruh bidang 

tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi 

dilakukan  secara bertahap. Seluruh bidang tanah dimaksud  termasuk tanah yang 

berdiri bangunan pemerintah,  seperti kantor desa, sekolah, jembatan, jamban 

umum,  puskesmas, dan bangunan milik masyarakat. Jadi ada batasan untuk 

prona.  Dengan program PTSL diharapkan Kantor Pertanahan Nasional bisa 

melaksanakan pendaftaran tanah desa demi desa secara lengkap, sehingga dapat 

melengkapi kekurangan yang sudah dilaksanakan dalam PRONA.Dari hasil 

penelitian di lapanganpada program PRONA, tidak seluruh bidang tanah yang tidak 

bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi dilakukan  secara bertahap. 

Seluruh bidang tanah dimaksud  termasuk tanah yang berdiri bangunan pemerintah, 

seperti kantor desa, sekolah, jembatan, jamban umum, puskesmas, dan bangunan 

milik masyarakat. Jadi ada batasan untuk prona. Dengan program PTSL diharapkan 

Kantor Pertanahan Nasional bisa melaksanakan pendaftaran tanah desa demi desa 
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secara lengkap, sehingga dapat melengkapi kekurangan yang sudah dilaksanakan 

dalam PRONA. 

 

E. Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap  (PTSL) 

     PTSL adalah salah satu program strategis dalam bidang pertanahan yang 

dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo melalui Nawacita.Metode PTSL ini 

merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat 

secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada 

umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. 

        Program  menggantikan program Prona, yaitu program sertipikat gratis dari 

BPN ke masyarakat. Dijelaskan inilah yang membedakan program sertipikat gratis 

melalui program Prona dengan PTSL. Melalui program Prona, pendataan tanah 

sebagai penerima sertipikat prona dilakukan secara merata di seluruh desa dan 

kelurahan dalam satu kabupaten. Sementara program PTSL ini pendataan dilakukan 

terpusat di satu desa saja untuk tahun anggaran 2017.47 

        Sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan yang berkeadilan dan 

berkelanjutan, dan juga sosialisasi, dan juga maraknya sengketa hak atas tanah di 

seluruh Indonesia, Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Nasional atau 

 
47 Tri Machora, BPN Luncurkan Program PTSL,http://www.kliknews.id/2017/02/bpnluncurkan-

 program-ptsal.html?m=1, diakses pada Rabu, 2 Mei 2018, Waktu: 21.10 WIB 
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Kementrian ATR/BPN dibawah kepemimpinan Sofyan Djalil melakukan langkah 

strategis yang meliputi legalisasi dan redistribusi aset tanah serta penataan ruang 

yang berkelanjutan dan terus menerus melakukan peningkatan 

pelayanan.Pendekatan yang dilakukan dalam PTSL ini adalah melalui desa per desa, 

kabupaten per kabupaten, serta kota per kota di seluruh Indonesia. 

   Program PTSL ini selain akan mempercepat pendaftaran bidang-

bidang tanah serta memberikan kekuatan yuridis kepemilikan tanah, juga 

membantu upaya pemasyarakatan kebijakan bidang pertanahan dan  

pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  

yang berlaku,  sehingga potensial meminimalisasi terjadinya sengketa dan 

konflik  pertanahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada  

Pemerintah. 

1) Latar belakang lahirnya Program PTSL 

  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 kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik tanah 

yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh 

kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan pejabat pendaftaran yang 

berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti. 
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  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 

meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah 

rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara 

pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan 

pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran 

tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakasa pemerintah berdasarkan 

suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan diwilayah-

wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan 

Pertanahan Nasional. Kegiatan ini meliputi ajudikasi sistematis, survei kadaster, 

penyediaan fasilitas dan peralatan kantor pertanahan dan penyebaran informasi 

tentang manfaat pendaftaran tanah melalui penyuluhan. 

  Masyarakat menilai program ini sebagai suatu program yang memberikan 

manfaat yang baik bagi masyarakat sebagai pemilik tanah dana mereka menilai 

bahwa pelaksanaan Program PTSL ini memberikan suatu manfaat bagi mereka 

yakni kepastian hukum pemnggunaan tanah dengan diterbitkanya sertipikat yang 

berlandaskan hukum, masyarakat juga menilai kinerja implementornya sudah 

cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang telah diterbitkan oleh pemerintah 

pusat.Pemerintah masih menemukan banyak sekali tanah di Indonesia yang 
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belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Pensertifikatan tanah 

merupakan hal yang wajib dilakukan masyarakat untuk mendapatkan 

kepastian hukum dan bukti otentik dari kepemilikan tanahnya yang 

dibuktikan dengan sertifikat tanah. Program ini dilaksanakan secara serentak 

oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan pemberian tanda 

bukti untuk bidang tanah yang sudah ada hak di atasnya, baik itu Hak Milik, 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ataupun Hak Pakai.  

 

2)  Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Program PTSL 

     Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  merupakan kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 

obyek pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  dalam  satu  wilayah 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu yang secara teknis 

diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengatur kembali pelaksanaan percepatan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui pendaftaran tanah 

sistematis lengkap, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
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       Mengenai ketentuan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diatur dalam 

Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2017, masih terdapat beberapa permasalahan 

dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan penyempurnaan substansi/materi 

dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur 

tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainnya agar terselenggara 

pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dari 

penjelasan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  

Lengkap. 

Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan  PTSL  adalah:  

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  5038);  

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3643);  

f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);  

g. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5804);  

h. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);  

i. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);  

j. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;  

k. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah;  

l. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah 

Negara dan Hak Pengelolaan;  

m. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional  Nomor 33  Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591)  sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

33 Tahun 2016 tentang Surveyor  Kadaster Berlisensi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);  

 

 Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden  Nomor 32 Tahun 179 dan Instruksi 

Presiden Nomor 2 Tahun 2018, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan  Nasional  mengeluarkan  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ 

Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik   Indonesia nomor  6 tahun 2018  

tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

 Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok 

perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah melalui 

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan 
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Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian 

ATR/BPN  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar masyarakat: sandang, pangan, dan 

papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 Tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No.2 Tahun 2018 

tentang  Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 

Republik Indonesia. 

 PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud 

pelaksanaan kewajiban Pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum 

atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah 

mendapatkan sertipikat tanah dapat menjadikan sertipikat tersebut sebagai finansial 

inclusion atau modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil, guna 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. PTSL ini akan mempermudahkan pemerintah 

daerah untuk melakukan penataan kota. Pemerintah memastikan penerima sertipikat 

tanah tepat sasaran, yakni para nelayan dan petani serta masyarakat lainnya berdasarkan 

peraturan yang ditetapkan agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang 

lebih baik. 

Tujuan PTSL adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan 

perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, 

cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel,  sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran  masyarakat dan ekonomi negara, 
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serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan  sesuai  dengan  

ketentuan Pasal 2 ayat (2)  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018. 

Kementerian ATR/BPN juga memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara 

mudah, transparan, dan efisien.  

 

3. Tahap-tahap pelaksanaan PTSL  

Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan PTSL melalui tahapan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya dapat mencapai 

tujuan. Untuk itu pelaksanaanya sesuai dengan  Pasal 4 ayat (4)  Perkaban  No. 6 

tahun 2018 yaitu melalui tahapan : 

a. perencanaan adalah tahapan yang dilakukan dalam merencanakan 

tempat/lokasi  mana  yang akan dijadikan tempat  untuk  dilakukan  program 

PTSL ; 

b. penetapan lokasi yaitu tahapan lokasi yang ditetapkan untuk dilaksanakan 

 program PTSL sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat tersebut ; 

c. persiapan adalah kegiatan dilakukannya persiapan pelaksanaan program agar 

dapat dilakukan sesuai dengan prosedur ; 

d. pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas 

 digunakan untuk menentukan panitia ajudikasi dan satuan tugas yang 

 ditunjuk dalam melaksanakan PTSL; 

e. penyuluhan adalah sosialisasi kepada masyarakat desa setempat  dimana 

 akan dilaksanakan PTSL, tahapan ini dilakukan oleh petugas BPN di 

 wilayah desa atau kelurahan, yang diikuti oleh seluruh peserta PTSL; 

f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, pada tahap ini, 

petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah, seperti pemilik 

sebelumnya, dasar kepemilikan (apakah merupakan hibah, warisan, atau jual 

beli), dan riwayat pajak (BPHTB dan PPh). 

g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, petugas akan meneliti data 

yuridis serta melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas yang 

terdiri dari tiga orang anggota BPN dan satu orang petugas desa/kelurahan ini 
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juga akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan meminta keterangan 

tambahan 

h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, selama 14 

(empat belas) hari pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan 

ditempel di kantor desa, kelurahan, atau kantor pertanahan setempat. 

Pengumuman tersebut berisi daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang tanah, 

serta informasi lainnya. 

i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, setelah dilakukan 

pengumuman dan tidak ada pihak yang berkeberatan, maka dikeluarkan 

penegasan, pengakuan dan pemberian hak 

j. pembukuan hak, tahap dilakukan pencatatan pembukuan hak atas tanah 

kedalam buku tana 

k. penerbitan sertipikat hak atas tanah, tahap ini sertifikat akan diterbitkan dan 

pemohon akan menerima sertifikat. Sertifikat tanah dibagikan oleh petugas 

dari ATR/BPN dan diserahkan langsung ke pemohon 

l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, panitia pelaksana PTSL 

akan mendokumentasikan dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala 

Kantor. 

m. pelaporan dilakukan apabila ada keberatan atau pelanggaran dalam 

pelaksanaan  

 

 

4. Pelaksanaan PTSL pada Tanah Yang Belum Bersertifikat Pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bogor. 

Pelayanan pendaftaran tanah pertama kalinya  meliputi konversi, pengakuan dan 

penegasan yaitu permohonan pembuatan sertifikat hak atas tanah yang berasal 

dari tanah hak milik adat yang diajukan oleh pemegang hak tanah milik adat  ke 

kantor pertanahan, maka dasarnya diproses melalui kegiatan pengukuran bidang 

tanah, penelitian alat bukti yang dilakukan oleh panitia pemeriksaan tanah 

(Panitia A) kemudian diumumkan dan apabila tidak ada keberatan, maka 

diterbitkan melalui pencatatan konvers, penegasan dan pengakuan hak. 

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 
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meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan 

seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka 

menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang 

tanahnya. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat 

dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan 

kegiatan tahunan dari suatu proyek/program. 

Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan 

data fisik. Pengumpulan data fisik adalah kegiatan mengumpulkan data fisik 

yang meliputi:  

1) Penetapan batas bidang tanah, 

2) Pengukuran batas bidang tanah,  

3) Pemetaan bidang tanah,  

4) Pengumuman data fisik,  

5) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan 

dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan 

Pertanahan)  dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan  yang  mengatur  tentang  pengukuran  dan  pemetaan               

bidang  tanah. 

 

 Pengumpulan  data  fisik  dalam  rangka  percepatan  pendaftaran tanah 

sistematis  lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis 2 mengelompok dalam satu 

wilayah desa/kelurahan lengkap, di samping harus didukung dengan adanya 

ketersediaan  peta  dasar  pendaftaran  tanah. 
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 Tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara 

sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap 

diantaranya:  

1) Waktu  pelaksanaan  relatif  lebih  cepat dibandingkan pelaksanaan 

pengukuran  dan  pemetaan bidang tanah secara sporadik;  

2) Mobilisasi  dan  koordinasi  petugas  ukur  lebih  mudah  dilaksanakan;  

3) Dapat  sekaligus  diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan 

yang  sudah  terdaftar  dalam  satu wilayah  desa/kelurahan;  

4) Dapat  sekaligus  diketahui  bidang-bidang  tanah  yang  bermasalah dalam 

satu  wilayah  desa/kelurahan;  

6) Persetujuan  batas  sebelah  menyebelah  (asas contradictoir delimitatie) 

relative  lebih  mudah  dilaksanakan.  

7) Dapat  memperbaiki/melengkapi  peta  dasar  pendaftaran. 

 

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam pendaftaran tanah, 

dilaksanakan setelah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat tersebut 

ditetapkan menjadi lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam 

menetapkan lokasi sebaiknya mempertimbangkan  ketersediaan  Peta  Dasar  untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan  pekerjaan.  Selain itu, agar  dapat  dicapai  

pemetaan  lengkap  desa  demi desa,  maka  dalam  penetapan  lokasi  wajib  

memperhatikan seluruh bidang tanah dalam  satuan  wilayah  desa/kelurahan  atau  

sebutan  lain  yang  setingkat tersebut dapat  diukur  dan  dipetakan  secara  lengkap. 

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dalam rangka 

pendaftaran  tanah  menggunakan  peta  dasar sesuai dengan standar yang berlaku 

(sesuai Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.3 tahun 1997). Peta dasar dapat 

berupa: 
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a. Peta foto udara (baik dari wahana pesawat udara atau Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV)/drone),  

b. Peta Citra satelit resolusi tinggi (CSRT) atau  

c. Peta garis. 

 

Apabila foto udara atau CSRT yang akan digunakan sebagai peta dasar 

dan/atau peta kerja masih berupa data mentah (raw data) maka perlu dikoreksi secara 

geometrik terlebih dahulu. 

Apabila peta dasar belum tersedia, pembuatan peta dasar bisa dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Spesifikasi Peta 

Dasar Foto Udara/CSRT yang akan digunakan sebagai peta kerja antara lain : 

a. Ketelitian geometrik setelah koreksi Untuk dapat digunakan dalam penerbitan 

sertipikat, ketelitian geometrik dari peta kerja yang digunakan adalah sebagai 

berikut :  

1) Daerah pemukiman, daerah komersial dan/atau daerah industri, ketelitian 

yang digunakan adalah 0,3mm x skala peta;  

2) Daerah non-pemukiman, daerah non-komersial dan/atau daerah nonindustri, 

ketelitain yang digunakan adalah 0,5mm x skala peta. Kantor Pertanahan 

KabupatenBogor dapat menentukan ketelitian geometrik kategori 1. atau 2. 

sesuai dengan kondisi di daerahnya.  

b. Peta dasar yang digunakan disarankan menggunakan peta dasar terbaru yang 

tersedia. 

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah sistematis 

lengkap yaitu:  

a) Metode Terestrial;  

b) Metode Fotogrametris;  

c) Metode Pengamatan Satelit;  

d) Metode Kombinasi terestrial, fotogrametris, dan/atau pengamatan satelit.  

 

 Petugas pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis 

lengkap dilaksanakan oleh panitia ajudikasi percepatan dan satuan tugas (satgas) 

fisik. Satgas fisik dapat dilakukan oleh: 
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a) Petugas Ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional;  

b) Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB);  

c) Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) 

Petugas pelaksana dalam melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan bidang 

wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a) Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan harus terintegrasi 

dengan data pertanahan pada aplikasi Komputerisasi Kegiatan 

Pertanahan (KKP).  

b) Petugas pelaksana harus memiliki akses masuk dalam aplikasi KKP.  

c) Petugas pelaksana wajib menjaga dan memelihara data pertanahan 

yang ada dalam aplikasi KKP.  

d) Petugas pelaksana wajib menjaga kerahasiaan akses masuk pribadi 

(log in dan password) ke dalam aplikasi KKP. Apabila terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan akibat penyalahgunaan akses masuk pribadi (log 

in dan password) ke dalam aplikasi KKP akan menjadi tanggung 

jawab sepenuhnya petugas pelaksana. 

 

Jumlah bidang tanah yang dihitung sebagai realisasi pekerjaan pengukuran 

dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap adalah : 

a) Jumlah bidang tanah yang belum terdaftar. Realisasi pekerjaannya 

berupa pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta 

pengumpulan informasi bidang tanah.  

b) Jumlah bidang tanah terdaftar namun belum terpetakan 

sebelumnya dalam peta dasar pendaftaran. Realisasi pekerjaannya 

berupa pengumpulan informasi bidang tanah terdaftar sebagai 

kegiatan peningkatan kualitas data. 

 

 Proses Pengukuran Bidang Tanah dan Pengumpulan Informasi Bidang Tanah 

Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran 

tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga 

bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak, batas dan luas di 

atas peta serta dapat direkonstruksi batasbatasnya di lapangan. Obyek pengukuran 
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dan atau pemetaan adalah seluruh bidang tanah yang belum terdaftar maupun telah 

terdaftar yang ada dalam satu wilayah administrasi desa/ Kelurahan secara lengkap 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

 Proses pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah 

meliputi persiapan pengukuran dan pemetaan bidang tanah Persiapan pengukuran 

dan pemetaan bidang tanah dapat berupa :  

a) Inventarisasi sebaran Titik Dasar Teknik (TDT) atau base station (jika 

menggunakan metode CORS) sebagai titik pengikatan,  

b) Inventarisasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar,  

c) Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi lain, perangkat desa, dan 

masyarakat,  

d) Inventarisasi ketersediaan data pendukung,  

e) Penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, atau  

f) Penyediaan peta kerja. 

 

 Pemasangan tanda batas bidang tanah bertujuan untuk mempermudah petugas 

melakukan pengukuran sehingga ketika petugas pengukuran datang bisa langsung 

menetukan titik koordinat di batas-batas yang telah dipasang. 

 Tanda batas dapat berupa titik/patok batas sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(PMNA/KaBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau dapat berupa 

pematang sawah, pematang tambak atau tanda batas lainnya yang dapat 

diidentifikasi dilapangan dan di peta. 

Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Pemilik 

tanah wajib bertanggung jawab atas kebenaran pemasangan tanda batas dan 
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penunjukan batas bidang tanahnya. Dalam rangka percepatan, pemasangan tanda 

batas dan surat penyataan telah memasang tanda batas dilaksanakan sebelum satgas 

fisik melaksanakan pengukuran dan pemetaan. 

 Dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap, 

penunjukan batas dapat diwakili oleh perangkat desa/kelurahan/kampung atau ketua 

RT, RW, kepala dusun atau nama lainnya. 

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

sistematis lengkap yaitu :  

1) Metode Terestrial Pengukuran bidang tanah dengan metode terestrial adalah 

pengukuran secara langsung di lapangan dengan cara mengambil data 

ukuran sudut dan jarak, yang dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan 

data trilaterasi (jarak), triangulasi (sudut) atau triangulaterasi (sudut dan 

jarak) dengan menggunakan alat pita ukur, distometer, teodolit, dan 

elektronik total station. 

 2) Metode Fotogrametris merupakan salah satu metode pengukuran yang dapat 

mendukung percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. 

3) Metode Pengamatan Satelit Pengukuran bidang tanah dengan metode 

pengamatan satelit adalah pengukuran dengan menggunakan sinyal-sinyal 

gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari minimal 4 satelit 

menggunakan alat GPS geodetik. Pengukuran bidang tanah dengan GPS 

dapat dilakukan dengan metode Real Time Kinematik (RTK)/CORS, 

PostProcessing, Point Precisse Positioning (PPP) maupun Stop and Go. 

 4) Metode Kombinasi terestrial, fotogrametris, dan/atau pengamatan satelit 

Pengukuran bidang tanah yang merupakan perpaduan dari pengukuran 

terestris, fotogrametris dan/atau pengamatan satelit. 

 

Pengumpulan informasi dilakukan sebagai kegiatan peningkatan kualitas  data untuk 

menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap guna mendukung 

pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap. 

Hasil dari pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang 

tanah dituangkan dalam Gambar Ukur (GU). 
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Kegiatan Pemetaan Bidang-bidang Tanah meliputi: 

1. Pembuatan Peta Bidang Tanah,  

2. Pembuatan Peta Pendaftaran, 

3. Pembuatan Daftar Peta Pendaftaran, 

4. Pembuatan Surat Ukur, 

5. Pembuatan Daftar Tanah,  

6. Pembuatan Daftar Surat Ukur 

 

Kemudian dilakukan entri data dan integrasi pada KKP yang meliputi  entri data dan 

informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah dilakukan pada aplikasi 

KKP dan entri data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik pada aplikasi 

KKP menghasilkan informasi tentang gambar ukur, peta bidang tanah, daftar tanah, 

peta pendaftaran, surat ukur, serta informasi lainnya dan akan menghasilkan Nomor 

Identifikasi Bidang (NIB). 

 Pengumuman adalah sistem publikasi yang memberikan kesempatan kepada 

warga masyarakat pemilik tanah atau pihak lain yang berkepentingan untuk 

mengajukan sanggahan mengenai nama kepemilikan, luas, letak dan bentuk bidang 

tanah.  

  Pengumuman meliputi seluruh bidang tanah yang diukur dan/atau dipetakan. 

Apabila terdapat bidang tanah yang bersengketa dan atau berperkara dibuatkan 

catatan didalam peta pengumuman.  

 Apabila terdapat bidang tanah sertipikat yang tidak dapat dipetakan meskipun 

dalam satu desa/kelurahan tersebut seluruh obyek bidang tanah telah dipetakan, maka 

pengumumkan dilakukan agar pemilik sertipikat tanah melapor kepada Tim 

Ajudikasi Percepatan guna melakukan verifikasi.  
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  Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan 

penelitian Panitia Ajudikasi Percepatan terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran 

bidang tanah yang tercantum pada Peta Bidang Tanah, maka dilakukan perubahan 

pada peta bidang tanah dan peta pendaftaran. 

 Kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis 

lengkap meliputi Kendali mutu peta dasar pendaftaran dan Kendali mutu pengelolaan 

data pada aplikasi KKP. 

   Tim secara periodik dan berkesinambungan menyampaikan laporan 

pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis 

lengkap. Tim pelaksana melaporkan kemajuan pencapaian kegiatan tahap 

demi tahap dalam periode waktu tertentu dalam prosentase (%) mengenai 

realisasi fisik bidang tanah yang telah dilakukan pengukuran dan pemetaan 

yang laporannya disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 

 

F.  Pendaftaran Tanah Secara Sporadik 

 Pendaftaran secara sporadik merupakan rangkaian kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kalinya, akan tetapi inisiatif mendaftarkan tanahnya 

datang dari pemilik hak atas tanah. Pendaftaran tanah secara sporadik 

dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dalam penetapan 

batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan 

penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.  
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Pendaftaran tanah secara sporadik adalah 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. 

    Bila pendaftaran yang inisiatifnya datang dari pemohon pemegang hak 

yang bersangkutan disebut pendaftaran tanah secara sporadik yang dikenal 

dengan istilah individual initial registration. Pendaftaran semacam ini 

dilakukan di wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah 

yang dikenal dengan Desa/Kelurahan belum lengkap.48Pendaftaran tanah secara 

sporadik di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, yang 

lebih dikenal dengan istilah UUPA. Mengingat Pasal 19 ayat (1) UUPA maka 

pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia yang lebih rinci diatur dalam  Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan untuk desa/kelurahan yang 

belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftarantanah secara sistematik 

tersebut.Pemilik tanah dapat berinisiatif untuk mengajukan 

pendaftaran/pensertifikatan tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat. Hal 

inilah yang disebut pendaftaran tanah secara sporadik. 

 

 
48 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Pendaftaran Tanah (Bagian Hukum Pertanahan),  FHUP 

 Press,  Jakarta, 2018,  hlm. 38 
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 Kegiatan Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal  22 PP 

No. 24 Tahun 1997  terdiri atas : 

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran dimana pada proses ini, dilakukan 

pemasangan, pengukuran, pemetaan danpemeliharaan titik dasar teknik nasional. 

Dari Peta dasar inilah dibuatkanpeta pendaftaran.  

2. Penetapan batas bidang-bidang tanah yang bertujuan agar tidak terjadi sengketa 

mengenai batas kepemilikan tanah di suatu tempat, antara pemilik dengan 

pemilik lain yang bersebelahan, setiap diwajibkan untuk dibuatkan batas-batas 

pemilikan tanah (berupa patok2 dari besi atau kayu).Dalam penetapan batas-

batas tersebut, biasanya selalu harus ada kesepakatan mengenai batas-batas 

tersebut dengan pemilik tanah yang bersebelahan, yang dalam bahasa hukumnya 

dikenal dengan istilah contradictio limitative. 

3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta 

pendaftaran. Dari batas-batas tersebut, dilakukan pengukuran untuk diketahui 

luaspastinya. Apabila terdapat perbedaan luas antara luas tanah yang terterapada 

surat girik/surat kepemilikan lainnya dengan hasil pengukuran Kantor 

Pertanahan, maka pemilik tanah bisa mengambil 2 alternatif  yaitu :setuju dengan 

hasil pengukuran kantor pertanahan atau mengajukan keberatan dan meminta 

dilakukannya pengukuran ulang 

tanah-tanah yang berada di sebelah tanah miliknya.Untuk mencegah terjadinya 

sengketa mengenai batas-batas tersebut, maka 

pada waktu dilakukannya pengukuran oleh kantor pertanahan, biasanya 

pihak kantor pertanahan mewajibkan pemilik tanah (atau kuasanya) hadir 

dan menyaksikan pengukuran tersebut, dengan dihadiri pula oleh RT/RW 

atau wakil dari kelurahan setempat. 

4. Pembuatan daftar tanahBidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau 

dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta  pendaftaran dibukukan dalam 

daftar tanah. 

5. Pembuatan surat ukur.Pembuatan Surat Ukur merupakan produk akhir dari 

kegiatan pengumpulan dan pendaftaran tanah, yang nantinya akan digunakan 

sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat tanah. 

 

Syarat-syarat  untuk mengajukan permohonan pendaftaran secara sporadik adalah : 

1. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah 

milknya 

2. Surat kuasa  (apabila pengurusannya dikuasakan kepada orang lain). 

3. Identitas diri pemilik tanah (pemohon), yang dilegalisir oleh pejabat umum yang 

berwenang  (biasanya notaries)  dan atau kuasanya 

4. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu berupa: 
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a. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang 

bersangkutan 

b. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959 

c. surat keputusan pemberian 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. 

d. Petok pajak bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia 

sebelum berlakunya PP No. 10/1961 

e. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian 

oleh Kepala Adat/Kepala Desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 

10/1961 dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau 

f. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum 

dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau 

g. Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat 

sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disert5ai alas hak 

yang diwakafkan, atau risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang 

berwenang, yang tanahnya belum di bukukan dengan disertai alas hak yang di 

alihkan, atau 

h. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil 

oleh Pemerintah Daerah, atau 

i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya 

belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau 

j. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan dan dilegalisir oleh 

Pejabat yang berwenang, atau 

k. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII ketentuan-

ketentuan konversi UUPA, atau 

l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum 

diberlakukannya UUPA (dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang – dalam 

hal ini biasanya Lurah setempat), atau 

5. Bukti lainnya, apa bila tidak ada surat bukti kepemilikan, yaitu berupa: Surat 

Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara terus menerus dan surat 

keterangan Kepala Desa/Lurah disaksikan oleh 2 orang tetua adat/penduduk 

setempat 

6. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas 

7. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan 

8. Foto copy SK Ijin Lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah 

Badan Hukum). 
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       Adapun Prosedur Pendaftaran Tanah Secara Sporadik menurut ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahdikenal 2 macam bentuk 

pendaftaran tanah diantaranya pendaftaran tanah secara sporadik. Kegiatan 

Pendaftaran Tanah yang diatur dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 PP 24 Tahun 

1997  sendiri terbagi atas: 

a) Pembuatan peta dasar pendaftaran 

Pada proses ini, dilakukan pemasangan, pengukuran, pemetaan dan 

pemeliharaan titik dasar teknik nasional. Dari Peta dasar inilah 

dibuatkan peta pendaftaran. 

b) Penetapan batas bidang-bidang tanah 

Agar tidak terjadi sengketa mengenai batas kepemilikan tanah di 

suatu tempat, antara pemilik dengan pemilik lain yang 

bersebelahan, setiap diwajibkan untuk dibuatkan batas-batas 

pemilikan tanah (berupa patok2 dari besi atau kayu). 

c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta 

pendaftaran 

d) Pembuatan daftar tanah   bidang-bidang tanah     yang    sudah 

 dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada 

peta  pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah 

e) Pembuatan Surat Ukur, pembuatan Surat Ukur merupakan produk 

akhir dari kegiatan pengumpulan dan pendaftaran tanah, yang nantinya 

akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat tanah. 

      Meskipun  prosedur  pendaftaran  tanah secara sporadik telah dilaksanakan 

sesuai  ketentuan perundang-undangan di Indonesia,  masih terjadi adanya 

permasalahan  mengenai  sertifikat  yang  diterbitkan.  Dari penelitian di Kantor 

Pertanahan  Kabupaten  Bogor  mengenai  sertifikat  yang sudah diterbitkan masih  

mengalami  kendala dalam melakukan pengecekan di Kantor BPN apabila  akan   

dijaminkan di  Bank. Hal ini terjadi dikarenakan masih diperlukan tahapan yang 

menghabiskan waktu yang cukup lama yaitu untuk melakukan cek sertifikat.  
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Secara yuridis pemegang hak memiliki sertifikat akan tetapi dalam kenyataannya 

berbeda. Untuk melakukan pengecekan harus terlebih dahulu membayar pajak-

pajak terhutang di kantor pajak untuk selanjutnya dilakukan validasi di kantor 

pajak setelah itu baru dilakukan pengecekan di BPN akan tetapi melalui proses 

validasi terlebih dahulu di Kantor Pertanahan  baru bisa dilakukan pengecekan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

BAB III 

ANALISA HUKUM DALAM PELAKSANAAN PTSL PADA KANTOR 

PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR  

DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM 

 

 Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 6 Tahun 2018. Kegiatan PTSL yang pada umumnya sebagai suatu kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi 

semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah 

rakyat secara adil dan merata, langkah yang dilakukan oleh pemerintah dinilai 

sudah tepat dalam memenuhi hak kepastian hukum masyarakat pemilik tanah, hal 

ini tunjukkan dengan adanya keseriusan dari pemerintah pusat yang disambut baik 

oleh pemerintah daerah sebagai implementor yang diarahkan dengan satu prosedur 

yang tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan percepatan perndaftaran tanah 

sistematis lengkap. 

 Dalam 2 (dua) tahun terakhir sejak program PTSL ini dilaksanakan 

pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 

telah menyelesaikan beberapa kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini di 
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beberapa daerah atau wilayah yang menjadi sasaran atau target dari program PTSL 

ini. 

 Adapun pelaksanaan Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftara Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah 

dilaksanakan, namun masih ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bogor .  

       Masih banyak tanah yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bogor. Dengan kata lain, tanah-tanah warga masih banyak yang belum memiliki 

surat atau sertifikat kepemilikan yang sah.Masalah yang kerap terjadi salah satunya 

pengklaiman tanah oleh pihak lain karena sang pemilik asli tidak memiliki surat-

surat yang lengkap. Menanggapi masalah tersebut, Pemerintah pada akhirnya 

membuat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). PTSL telah 

diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018.Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap atau PTSL adalah proses pendaftaran tanah pertama 

kali. program PTSL dilakukan serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek 

pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau 

yang serentak dengan itu, dalam hal ini termasuk juga di wilayah Kabupaten Bogor. 

      Program PTSL dapat mewujudkan pembangunan yang nyata bagi Indonesia,  

dan memastikan penerima sertifikat tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat 

memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu program PTSL  ini  

dapat mempermudah Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kota. 
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      Tak hanya mempermudah pengurusan sertifikat tanah, pemerintah juga 

membantu  memfasilitasi  warga  yang  belum  memiliki  rumah.49 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor sebagai lembaga 

penyelenggara PTSL . Pihak kantor BPN Kabupaten Bogor terus giat memberikan 

sosialisasi agar para petugas di lapangan dapat memberikan pelayanan yang lebih 

baik. Pelaksanaan  Pendaftaran tanah  di Kabupaten Bogor adalah melalui 

tahapan-tahapan  yakni   Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap bidang 

yuridis  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bogor  yang 

berada dibawah kendali dan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan 

(monitoring evaluasi)  Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Jawa Barat  dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan  Nasional  c.q.  Direktur  Jenderal  Hubungan  Hukum  

Keagrariaan.  

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai tugas  

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap di lingkungan kabupaten/kota pada wilayah kerja kabupaten/kota; 

membentuk  dan  menetapkan susunan Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satuan 

Tugas Yuridis; melaporkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional secara  berkala; 

 
49https://www.rumah.com/panduan-properti/urus-ptsl-kini-gratis-ini-syarat-dan-cara-

 membuatnya-15375 

https://www.rumah.com/panduan-properti/urus-ptsl-kini-gratis-ini-syarat-dan-cara-%09membuatnya-15375
https://www.rumah.com/panduan-properti/urus-ptsl-kini-gratis-ini-syarat-dan-cara-%09membuatnya-15375
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menandatangani  Berita  Acara penerimaan berkas dan warkah hasil kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari Panitia Ajudikasi Percepatan untuk  

disimpan  sebagai  arsip pada  Kantor  Pertanahan yang bersangkutan.  

         

 

B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 

dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 

     Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap diatur dalam Peraturan Menteri 

Agraria/ Kepala BPN  No 6 Tahun 2018 Pendaftaran Tanah Sistematis. Dalam hal 

ini lembaga penyelenggara dari PTSL adalah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten 

Bogor.  Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan PTSL masih 

banyak menghadapi kendala di lapangan.  

      Meskipun berbagai regulasi sebagai payung  hukum PTSL telah 

diterbitkan dan kerjasama atau koordinasi antar instansi telah dibangun serta  

berbagai kemudahan/terobosan telah dibuat, namun dalam tataran implementasi, 

masih terdapat hambatan-habatan dalam pelaksanaan PTSL yang berorientasi 

target kuantitas yang memungkinkan mengabaikan kualitas. Dalam 

melaksanakan PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor bekerja sama dengan 

instansi pemerintah lainnya guna mendukung pelaksanaan PTSL. Instansi terkait 

lainnya adalah dimulai dari Kepala Desa, Kepala Kecamatan, Pemda Kabupaten 

Bogor, Dispenda. Hal ini disebabkan kegiatan tersebut berkaitan erat dengan 
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instansi-instansi tersebut diatas. Selain itu Badan Pertanahan Kabupaten Bogor 

juga dalam melaksanakan PTSL memerlukan dukungan dari warga dimana 

program PTSL dilaksanakan sehingga tidak terjadi kendala dalam proses di 

lapangan.  Dalam penelitian di lapangan masih ada hal-hal yang menjadi kendala 

pelaksanaan PTSL yaitu kekurangan petugas ukur dengan memberdayakan dan 

memberikan kewenangan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  dengan merevisi 

Perkaban No. 2 Tahun 2014 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan BPN 

RI. Karena secara kapasitas mempunyai kemampuan lebih secara pengalaman 

dibandingkan dengan ASK  (Asisten Surveyor Kadaster) dengan pendidikan 

singkat 2 atau 3 minggu bagi lulusan SMK. 

       Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor pertanahan 

beragam dan tidak merata terkait dengan alat ukur berteknologi, jaringan 

internet, komputer, printer serta kapasitas ruangan kantor untuk berkerja dan 

untuk pengelolaan warkah dari hasil produk PTSL yang cukup banyak. 

        Kendala di desa /kelurahan dalam pelaksanaan program PTSL adalah 

kendala yang sifatnya administratif antara lain perbedaan luas tanah yang ada di 

Letter C dengan keadaan fisik sebenarnya sehingga diperlukan pengukuran ulang 

oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Selain itu kendala lainnya kekurangan data 

riwayat tanah yang dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang tidak dilengkapi 

dengan data administratif mengingat peralihannya dilakukan secara dibawah 

tangan.Keterbatasan sarana dan prasaranan yang dimiliki oleh Kantor Kepala 

Desa/Kelurahan terkait dengan jaringan internet,komputer,printer untuk bekerja 
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dan untuk pengelolaan data fisik dari tanah yang ada di wilayahnya. Juga 

diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan 

desa/kelurahan. 

       Adanya tanah absentee atau guntai adalah tanah pertanian yang terletak di 

luar wilayah kedudukan/domisili si pemilik tanah. Hal ini mengakibatkan pada 

saat akan dilakukan pengukuran pemilik tidak dapat dihubungi karena tidak 

tinggal di lokasi tanah. Masih adanya tanah yang diidentifikasikan terlantar 

adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan 

keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang 

belum dilakukan identifikasi dan penelitian. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1.  Penyuluhan, dilakukan oleh petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan,yang 

diikuti oleh seluruh peserta PTSL. Pendataan petugas akan menanyakan riwayat 

kepemilikan tanah, seperti pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan (apakah 

merupakan hibah, warisan, atau jual beli), dan riwayat pajak (BPHTB dan PPh). 

Pengukuran yang dilakukan oleh  petugas yang akan mengukur dan 

meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini, pemohon harus dapat 

menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. Selain 

itu, pengukuran lahan juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang 

berbatasan. Sidang Panitia A, petugas akan meneliti data yuridis serta melakukan 

pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas yang terdiri dari tiga orang anggota 

BPN dan satu orang petugas desa/kelurahan ini juga akan mencatat sanggahan, 

kesimpulan, dan meminta keterangan tambahan 

   Pengumuman dan Pengesahan dilakukan selama 14 (empat belas) hari, 

pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor 

desa, kelurahan, atau kantor pertanahan setempat. Pengumuman tersebut berisi 

daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang tanah, serta informasi lainnya. 

Penerbitan Sertifikat dimana pemohon akan menerima sertifikat. Sertifikat tanah 
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dibagikan oleh petugas dari ATR/BPN dan diserahkan langsung ke pemohon. 

Untuk pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berdasarkan 

peraturan pendaftaran tanah yaituperaturan pendaftaran tanah yaitu PP No. 24 

Tahun 1997 dan Peraturan  Menteri/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018.Akan tetapi 

kenyataannya pelaksanaan pengumuman hasil pengukuran di PTSL selama 14 

(empat belas) hari, sedangkan pendaftaran tanah yang diatur dalam pasal 26 PP 

No. 24 Tahun 1997 bahwa pengumuman hasil pengukuran selama 30 (tiga 

puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan atau 60 (enam puluh) 

hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada 

pihak  yang  berkepentingan  mengajukan  keberatan. 

   Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB 

diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 

2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB). Disebutkan bahwa BPHTB adalah 

bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 

      Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan 

membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari BPHTB juga dikenal sebagai bea 

pembeli, jika perolehan berdasarkan proses jual beli. Tetapi dalam UU BPHTB, 

BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis 

perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB . Dalam pelaksanaan PTSL 

di Kabupaten Bogor kenyataannya masih banyak yang belum melakukan 

pembayaran pajak perolehan dikarenakan para peserta tidak memiliki dana untuk 

pembayaran pajak perolehannya.   
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   Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah diatur dalam Pasal 

17 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam 

Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 

diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan 

sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. 

Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No 56Prp Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian. Mengenai kepemilikan tanah di wilayah 

Kabupaten Bogor masih banyak yang belum mengetahui mengenai ketentuan 

batas maksimum kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Sehingga seseorang dalam satu keluarga bersama-sama 

baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain maupun bersama-sama 

kepunyaan orang lain memiliki tanah melebihi ketentuan maka hal ini perlu 

dipertimbangkan sebagai peserta PTSL. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kekurangan petugas 

ukur yakni memberdayakan dan memberikan kewenangan Pegawai Tidak Tetap 

(PTT)  dengan merevisi Perkaban No. 2 Tahun 2014 tentang Pegawai Tidak 

Tetap di Lingkungan BPN RI. Karena secara kapasitas mempunyai kemampuan 

lebih secara pengalaman dibandingkan dengan ASK  (Asisten Surveyor 

Kadaster) dengan pendidikan singkat 2 atau 3 minggu bagi lulusan SMK. 

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor pertanahan 

beragam dan tidak merata terkait dengan alat ukur berteknologi, jaringan 
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internet, komputer, printer serta kapasitas ruangan kantor untuk berkerja dan 

untuk pengelolaan warkah dari hasil produk PTSL yang cukup banyak. 

Kendala di desa /kelurahan dalam pelaksanaan program PTSL adalah 

kendala  yang sifatnya administratif antara lain perbedaan luas tanah yang ada di 

Letter C dengan keadaan fisik sebenarnya sehingga diperlukan pengukuran ulang 

oleh  Kantor  BPN  Kabupaten Bogor. Selain itu kendala lainnya kekurangan 

data riwayat tanah yang dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang tidak 

dilengkapi dengan data administratif mengingat peralihannya dilakukan secara 

dibawah tangan. 

Keterbatasan sarana dan prasaranan yang dimiliki oleh Kantor Kepala 

Desa/Kelurahan terkait dengan jaringan internet,komputer,printer untuk bekerja 

dan untuk pengelolaan data fisik dari tanah yang ada di wilayahnya. Juga 

diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan 

desa/kelurahan. Adanya tanah absentee atau guntai adalah tanah pertanian yang 

terletak di luar wilayah kedudukan/domisili si pemilik tanah . 

Masih adanya tanah yang diidentifikasikan terlantar adalah tanah yang 

diduga tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat 

dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan 

identifikasi dan penelitian sesuai Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional (BPN)  Nomor.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan 

Tanah Terlantar. 
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