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Abstrak 

 

Pendaftaran tanah merupakan mekanisme penataan pertanahan yang dilakukan 

pemerintah untuk merestrukturisasi dan merekonstruksi penataan pertanahan di 

Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok 

Agraria, pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam 

penataan pertanahan, pendaftaran tanah merupakan instrumen bagi pemerintah 

untuk memberikan jaminan hak atas pemilikan tanah secara legal dan terstruktur, 

sehingga bisa menjamin setiap hak yang melekat pada tanah tersebut dapat 

digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam perjalanannya, 

pendaftaran tanah pernah menjadi instrumen penting dalam mendukung 

keberhasilan landreform. Pada masa pelaksanaan landreform, pendaftaran tanah 

menjadi salah satu cara untuk mengetahui dan memastikan tanah kelebihan 

maksimum yang selanjutnya menjadi objek landreform. Lebih lanjut, tulisan ini 

akan mengkaji riwayat implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Indonesia. 

Dalam riwayat implementasi kebijakan pendaftaran, secara khusus penelitian ini 

akan mendalami jangkauan kebijakan pendaftaran tanah dalam mendukung 

pelaksanaan reforma agraria. Penelusuran data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui metode kajian kepustakaan atau pemanfaatan sumber-sumber sekunder 

sebagai bahan untuk menyusun sintesis. Pertanyaan utama dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimana implementasi kebijakan pendaftaran tanah dan 

perubahannya dalam produk kebijakan dari masa ke masa serta bagaimana 

pendaftaran tanah dalam pelaksanaan reforma agraria? Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran mendasar dalam kebijakan 

pendaftaran tanah di Indonesia yang merentang dari tahun 1960 sampai dengan 

2021. Mengacu pada pasal 19 UUPA, pendaftaran tanah bukanlah hal yang 

diwajibkan. Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah 

kewajiban pemerintah. Dalam perkembangannya, pendaftaran tanah merupakan 

hal yang wajib dilakukan oleh pemilik tanah. Pendaftaran tanah merupakan 

proses yang terpisah dari reforma agraria. Pendaftaran tanah sebagai instrumen 

landreform, berakhir seiring dengan surutnya program landreform di era Orde 

Baru. Pendaftaran tanah yang semula menjadi bagian dari politik agraria 

nasional mengalami proses degradasi sebagai tata kelola teknis administratif. 
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A. Pendahuluan 

“Kemanapun kita berkeliling di dunia ini, akan kita saksikan bagaimana 

manusia ingin memperoleh sebidang tanah untuk kehidupannya. Dan 

setelah diperolehnya, akan dipertahankan sebagai tempat perumahan, 

pertanian dan kebutuhan lainnya. Semakin banyak manusia di suatu 

tempat yang lazim disebut desa, kota, wilayah atau apa saja namanya, di 

situ akan semakin sulit ditemukan tanah kosong. ‘Jika kita ingin 

membangun, bukannya mutlak diperlukan papan, ramuan rumah atau 

peralatan lainnya, yang terpenting adalah tempat yang kosong. Yang 

dimaksud adalah tanah kosong atau bebas dari pendudukan, bebas dari 

bangunan orang dan terutama bebas dari hak orang” (Salidenho, 

1994:37).  

Manusia memerlukan sebidang tanah untuk kehidupannya. Di atas tanah 

inilah nantinya, ia akan membangun cerita kehidupannya, mendirikan rumah 

untuk tempat tinggalnya, mengolah tanah pertanian untuk bisa membawa pulang 

hasilnya ketika musim panen tiba dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan 

Salidenho (1994), sebidang tanah untuk hidup ini seharusnya tidak bersinggungan 

dengan hak orang lain. Sebidang tanah yang memberikan jaminan keamanan 

untuk membangun kehidupan ini seharusnya adalah tanah-tanah yang bebas dari 

hak orang lain. 

Tanah memiliki aspek multidimensional. Secara ekonomi, tanah 

merupakan sarana produksi yang menjadi sumber kesejahteraan. Sementara itu 

secara politik, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan 

keputusan di masyarakat. Secara sosial budaya, tanah dapat menentukan status 

sosial pemilik dan secara hukum, tanah merupakan dasar untuk yurisdiksi. 

Keragaman aspek yang melekat pada tanah juga tidak terlepas dari kondisi 

sumberdaya tanah sendiri yang secara kuantitas tidak mengalami penambahan 

sementara kebutuhan dan kondisi masyarakat pada kenyataannya terus 

berkembang dengan dinamis. Dalam situasi inilah penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah perlu dikelola sehingga penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan secara adil dan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pinudji dan Bangko, 2014; Rudiyanto 

dkk, 2016).  

Risiko seperti eksklusi merupakan salah satu hal penting yang harus 

dihadapi dalam konteks relasi antara individu atau masyarakat dengan klaim, 

akses dan kontrol terhadap tanah. Dalam hal inilah keamanan tenurial atau 

security of tenure merupakan konsep dasar yang harus dipahami. Mengacu pada 

Ellsworth (2004), ada 4 mazhab utama dalam melihat keamanan tenurial. Mazhab 

properti adalah mazhab pertama yang meyakini bahwa masyarakat akan semakin 

berkembang dan sumberdaya akan semakin langka. Oleh karenanya, setiap orang 

harus memastikan kepemilikannya agar memiliki nilai jual (tradable). Dalam 

mazhab ini, jawaban dari keamanan tenurial adalah legalisasi aset. Melalui 

legalisasi aset, penguasaan yang bersifat informal dapat dikuatkan dan pemilik 
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dapat memperoleh manfaat. Mazhab yang kedua adalah mazhab struktur agraria. 

Mazhab ini meyakini bahwa yang terpenting bukanlah semata pada legalisasi aset 

karena legalisasi aset dapat memicu insecurity pada kelompok kelas bawah. 

Costly inequality merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

bahwa legalisasi dapat memicu akumulasi tanah pada kelompok kelas kaya. 

Situasi ini lebih lanjut akan menghadirkan tatanan agraria yang tidak seimbang. 

Mazhab struktur agraria menekankan pentingnya distribusi penguasaan lahan 

yang adil. Perlu adanya perlindungan bagi kelompok miskin dan komunitas kelas 

menengah agar mereka tidak dirugikan oleh pasar tanah. Mazhab yang ketiga 

adalah common property. Mazhab ini menekankan bahwa properti tidak semata 

dipahami sebagai kepemilikan privat atau individual. Dalam hal ini ada banyak 

penguasaan tenurial yang mengakui adanya kepemilikan bersama. Penting untuk 

dipahami antara sumber daya dalam kategori: unmanaged, open acces resources 

dan managed common property. Sumberdaya yang menjadi milik bersama 

(common resources) pada dasarnya menyediakan perlindungan sumber 

penghidupan dalam kondisi darurat bagi kelompok miskin. Terakhir adalah 

mazhab institusionalis atau ekologi politik. Mazhab ini menekankan pada politik 

akses dan kontrol dari para aktor yang berbeda dan proses-proses perubahan 

lingkungan sebagai hasil dari negosiasi dan kontestasi di antara para aktor yang 

memiliki prioritas berbeda dalam penggunaan dan pengelolaan sumberdaya alam. 

Para pengikut mazhab ini meyakini bahwa tidak ada satu pun tipe properti yang 

ideal, terbaik, atau paling efisien. Dalam mazhab ini, diyakini bahwa kekuatan 

politik dan distribusi sumberdaya lebih penting dari menentukan dalam tipe 

properti mana seseorang memperoleh keamanan tenurial dan tipe tenurial mana 

yang tidak. Bagi kelompok institusionalis, rezim properti selalu berubah sebagai 

gambaran negosiasi dan penyesuaian masyarakat yang tidak pernah berakhir di 

mana nilai-nilai selalu berubah dari waktu ke waktu tergantung pada kekuasaan 

kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. 

 Dalam konteks keamanan tenurial inilah, dikenal apa yang kemudian 

disebut dengan pendaftaran tanah. Berbagai studi yang sudah dilakukan 

menunjukan bahwa pendaftaran atau registrasi tanah memiliki dua sisi yang 

kontradiktif. Pada satu sisi, pendaftaran tanah diyakini sebagai resep terbaik untuk 

mengatasi ketidakpastian dalam pemilikan tanah. Oleh karenanya, negara-negara 

berkembang memiliki sistem pendaftaran tanahnya. Upaya untuk menjamin 

keamanan pemilikan tanah seringkali berpusat pada implementasi kebijakan dan 

program pendaftaran tanah. Dua sisi mata uang dari pendaftaran tanah adalah 

bahwa pendaftaran tanah diyakini sebagai jaminan keamanan, sementara itu di sisi 

lain, pendaftaran tanah tidak dapat menjamin keamanan pemilikan tanah.  

Bank Dunia, dalam catatan Wannasai dan Shresta (2008) serta Barry dan 

Danso (2014), menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan instrumen 

pembangunan ekonomi yang sangat penting. Pendaftaran tanah mencegah 

terjadinya sengketa tanah dan, yang terpenting lagi, pendaftaran tanah 

menyediakan jaminan untuk hak tanggungan yang oleh karenanya mampu 

menjamin akses pada modal formal untuk digunakan sebagai investasi, 
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menciptakan kemakmuran dan kemajuan ekonomi.1 Semua ini mengacu kembali 

pada konsep De Soto mengenai 'dead capital' bahwa di negara berkembang, 

properti yang tidak didaftarkan tidak dapat diperjualbelikan atau digunakan 

sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan sehingga 

dengan demikian properti ini disebut sebagai 'dead capital' atau modal yang mati.2 

Dalam hal ini, pendaftaran tanah merupakan sebuah kebijakan yang sangat 

dibutuhkan untuk pengurangan kemiskinan di negara berkembang. Tidak 

mengherankan jika kemudian negara-negara berkembang dengan didukung 

komunitas donor internasional mendorong kebijakan-kebijakan dan program 

untuk pendaftaran tanah secara khusus untuk menjamin keamanan kepemilikan 

dan aksesibilitas pada kredit formal untuk investasi, pengurangan kemiskinan dan 

pembangunan ekonomi. 

Sisi lain dari pendaftaran tanah merupakan fakta yang tidak bisa 

dipungkiri. Deininger dan Feder (2009) menyebutkan bahwa formalisasi hak-hak 

atas tanah harus benar-benar dilakukan setelah diagnosa kebijakan, sosial dan tata 

pemerintah sudah dilakukan secara hati-hati. Formalisasi yang tidak 

memperhatikan kompleksitas dan sejarah panjang tata kelembagaan yang sudah 

ada justru dapat menimbulkan persoalan yang lebih buruk. Pensertifikatan tanah 

(land titling) bahkan digambarkan sebagai sebuah contoh naif dari pendekatan 

top-down yang tidak menjawab kebutuhan dari kelompok miskin yang 

sebenarnya, pensertifikatan memberikan solusi tanpa melalui penelaahan atau 

diagnosa yang menyeluruh. Catatan mengenai hal ini terlihat dari fakta bahwa 

pemilik asli dari properti yang sudah didaftarkan justru bisa kehilangan 

propertinya karena litigasi sipil. Dalam konteks ini, pendaftaran tanah justru dapat 

menjadi sumber ketidakpastian (Goymour, 2013; Barry & Roux, 2016; Tolo, 

2016; Abdulai dan Ochieng, 2017). Pendaftaran tanah dapat merugikan 

masyarakat miskin karena kehilangan kepastian, juga karena sistem tradisional 

kepemilikan tidak bisa melengkapi proses birokrasi dalam registrasi tanah.  

Dalam situasi yang paling buruk, registrasi tanah justru dapat membuka 

peluang kelompok masyarakat kuat untuk melanggar sistem kepemilikan 

 
1 Sebagaimana ditegaskan oleh Lubis dan Lubis (2012), sistem administrasi pertanahan yang baik 

akan dapat memberikan jaminan keamanan penggunaan bagi pemiliknya. Dapat mendorong atau 

meningkatkan penarikan pajak. Meningkatkan penggunaan tanah sebagai jaminan kredit. Meningkatkan 

pengawasan pasar tanah, melindungi tanah Negara, mengurangi sengketa tanah. Bahkan dapat memfasilitasi 

rural landreform yang sedang dan akan dilaksanakan dalam suatu Negara. Meningkatkan urban planning dan 

memajukan infrastruktur, mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas serta dapat 

menyediakan data statistik tanah yang baik. Namun bila negara tidak bermaksud untuk mencapai tujuan 

seperti ini tentu akan terjadi kelemahan administrasi pertanahan di negara kita ini. 

2 De Soto percaya bahwa potensi capital dari properti di negara-negara dunia ketiga belum 

teridentifikasi atau tergali secara maksimal. Menurutnya ada beberapa efek sistem hukum formal properti 

yaitu: memperbaiki potensi ekonomi dari aset yang dimiliki seseorang, sistem hukum property menyatukan 

berbagai bentuk kegiatan ekonomi ke dalam satu sistem hukum formal property, membuat orang semakin 

akuntabel karena kegiatan ekonomi yang dimilikinya membuat dia dipercaya ketika dia menjalin kerjasama 

dengan orang lain, sistem property membuat aset yang dimiliki setiap orang lebih bisa difungsikan secara 

optimal, sistem property bisa membantu membentuk jaringan antar orang-orang tidak hanya dyang dikenal, 

dan melalui sistem hukum property, setiap orang bisa lebih terlindungi (Mulyani, 2012).  
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tradisional sehingga oleh karenanya menyebabkan para pemilik menjadi rentan.3 

Registrasi tanah tidak selalu penting atau efisien untuk menjamin keamanan 

namun justru bisa menciptakan sumber konflik jika hak-hak formal atas tanah 

didaftarkan tanpa pengakuan dari tatanan tradisional. Catatan lain dari dampak 

negatif pendaftaran tanah juga dapat dilihat dalam kasus Kenya. Kebijakan 

pendaftaran tanah telah menyebabkan ketimpangan kepemilikan tanah dan 

pendapatan pertanian yang pada akhirnya memicu meningkatnya kehilangan tanah 

melalui jual beli tanah dan semakin meningkatnya migrasi dari wilayah pedesaan 

ke wilayah urban, menurunnya ketahanan pangan dan meningkatnya kerentanan 

akibat menurunnya akses terhadap tanah yang semakin berkurang karena 

pendaftaran tanah. Dampak lain yang nyata adalah semakin meningkatnya 

sengketa tanah. Rwanda dan Zimbabwe adalah dua contoh kasus yang 

menunjukkan bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan justru menciptakan 

sengketa tanah dan ketidakpastian akses tanah bagi kelompok miskin dan 

kelompok marjinal lain di mana sebelumnya mereka ini, terutama kaum 

perempuan, memperoleh perlindungan dari sistem kepemilikan tanah tradisional. 

Pendaftaran tanah atau proses formal perekaman hak-hak kepemilikan 

ataupun penggunaan atas tanah merupakan tanggung jawab pemerintah dalam 

kerangka kegiatan administrasi pertanahan yang diharapkan mampu menciptakan 

masyarakat yang makmur dengan akses ekonomi yang inklusif bagi semua 

masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok miskin (Kusmiarto et al, 2020).4 

Dalam kerangka pengaturan mengenai tanah, pendaftaran tanah merupakan salah 

satu kebijakan penting yang ditujukan bagi para pemegang hak atas tanah untuk 

bisa memperoleh kepastian hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA).5 Pasal 19 UUPA ini kemudian dijabarkan lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah. 36 (tiga puluh enam) tahun kemudian, atau tahun 1997, pengaturan 

 
3 Luthfi (2018) menambahkan bahwa Legalisasi aset justru berpotensi mendorong 

terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah yang dapat menimbulkan ketimpangan pemilikan dan 

penguasaan tanah. Berbeda dengan reforma agraria yang dapat menciptakan hak baru terhadap pihak semula 

yang tidak memiliki tanah, legalisasi aset memiliki makna terbatas berupa memperkuat hak terhadap mereka 

yang semula sudah mempunyai tanah menjadi mempunyai tanah dengan kejelasan berbagai jenis hak atas 

tanahnya secara legal (tersertifikatkan).  

4 Administrasi pertanahan adalah proses untuk menentukan, mendaftar dan menyebarluaskan 

informasi tentang pemilikan, nilai dan penggunaan tanah ketika melaksanakan kebijakan pengelolaan 

pertanahan. Administrasi pertanahan merupakan sistem yang diimplementasikan negara untuk mengelola hak 

atas tanah, biasanya terkait dengan pengelolaan tanah publik, registrasi dan pendaftaran kepemilikan tanah 

pribadi, perubahan hak atas tanah misalnya penjualan, pemberian, pembebanan, pembagian, konsolidasi dan 

sebagainya, pengelolaan pajak tanah dan control terhadap penggunaan tanah (Tohari dan Ridha, 2010).   

5 Pendaftaran tanah dalam sejarahnya sudah dikenal dan dipahami sebagai bagian penting dari 

pencatatan data pertanahan. Pendaftaran tanah pada mulanya berasal dari Mesir Kuno. Firaun ketika itu 

memerintahkan pegawai kerajaannya untuk mengembalikan patok-patok batas tanah pertanian yang hilang 

akibat meluapnya sungai Nil (Lubis dan Lubis, 2012). Kegiatan pengembalian patok inilah yang kemudian 

mengawali kegiatan yang dikenal sekarang ini sebagai pendaftaran tanah. Dalam riwayat awalnya, 

pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan penarikan pajak. Hal ini bisa dilihat 

dari asal usul istilah pendaftaran tanah yang dalam bahasa latin disebut dengan ‘Capistratum’. Capistratum ini 

pada dasarnya adalah suatu register atau capita atau unit yang dibuat untuk pajak tanah Romawi. Kadaster 

merupakan suatu rekaman yang menunjukan informasi mengenai luas, nilai dan kemilikan (atau lain-lain alas 

hak) terhadap suatu bidang tanah (Parlindungan,1999). Selain bahasa latin, istilah pendaftaran juga dikenal 

dalam bahasa Belanda dengan sebutan Kadastrale, dalam bahasa Jerman dan Italia ‘Catastro’ dan dalam 

bahasa Indonesia Kadaster.  
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mengenai pendaftaran tanah ini diubah dengan munculnya Peraturan Pemerintah 

No 24 Tahun 1997.6 Dalam periode 1995/1996, dengan bantuan Bank Dunia, 

Indonesia melaksanakan proyek pensertifikatan tanah melalui program ILAP 

(Dalam kerangka ILAP inilah, pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah No 10 

Tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah). Dalam peraturan inilah pendaftaran tanah pertama kalinya 

didefinisikan secara tegas. Pendaftaran tanah bukan lagi dijabarkan sebagai 

instruksi yang bersifat wajib atau sekadar dijabarkan dengan menjelaskan 

kategorisasi kegiatan yang dilakukan, tetapi secara detail sebagai berikut: 

“pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 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 dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya.” 

Dalam konteks pengaturan pertanahan, kegiatan pendaftaran tanah 

memiliki peran yang sangat penting. Kegiatan pendaftaran tanah yang belum 

dilaksanakan secara maksimal diyakini dapat menyebabkan terjadinya masalah-

masalah pertanahan. Sebaliknya apabila pelaksanaan pendaftaran tanah bisa 

dilaksanakan dengan sukses, maka persoalan pertanahan seharusnya bisa 

terselesaikan dengan baik (Lubis & Lubis, 2012). Salah satu peran penting lain 

dari pendaftaran tanah adalah sebagai instrumen landreform (Wiradi, 2009; 

Surraya, 2020). Dalam konteks peran penting sebagai instrumen landreform 

inilah, penelitian ini akan mendalami lebih lanjut jangkauan kebijakan 

pendaftaran tanah dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria.  

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan, yaitu penelitian dengan 

objek kebijakan pendaftaran tanah. Penelitian ini diposisikan sebagai penelitian 

tentang kebijakan pendaftaran tanah dengan dimensi penelitian difokuskan pada 

‘implementasi kebijakan pendaftaran tanah’ dan ‘kinerja kebijakan pendaftaran 

tanah’. Lingkup penelitian ini diarahkan untuk memeriksa dampak kebijakan 

pendaftaran tanah di Indonesia.7 Penelusuran data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui metode kajian pustaka atau pemanfaatan sumber-sumber sekunder sebagai 

bahan untuk menyusun sintesis. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana implementasi kebijakan pendaftaran tanah dan perubahannya dalam 

produk kebijakan dari masa ke masa? Bagaimana keterkaitan kebijakan 

pendaftaran tanah dengan pelaksanaan reforma agraria?  

 
6 Dalam periode 1995/1995 dengan bantuan Bank Dunia, Indonesia melaksanakan proyek 

pensertifikatan tanah melalui program ILAP (Dalam kerangka ILAP inilah pemerintah menggganti Peraturan 

Pemerintah No 10 Tahun 1961 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah). 
7 Mengacu pada Nugroho (2013), penelitian tentang implementasi kebijakan melakukan analisis 

pada proses implementasi kebijakan, organisasi atau pelaksana kebijakan dan kepemimpinan dalam 

kebijakan. Sementara itu, kinerja kebijakan berkaitan dengan keluaran kebijakan (output) dan dampak 

kebijakan terhadap public atau target kebijakan atau masyarakat atau negara.  
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B. Pendaftaran Tanah: Memahami Konsep dan Praktiknya di Indonesia 

Pendaftaran tanah merupakan satuan sistem administrasi pertanahan yang 

mencakup keterpaduan awal sampai pada perekaman informasi yang up to date 

mengenai data tanah dan hak-hak tanah yang didaftarkan hingga pada 

pengawasannya. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 UUPA, terdapat tugas pendaftaran 

tanah yang merupakan tugas administratif dan tugas teknis. Tugas administratif 

menyangkut pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, pendaftaran 

peralihan dan pemberian surat tanda bukti hak. Sementara itu tugas teknis 

menyangkut pengukuran dan pemetaan (Lubis & Lubis, 2012). Dalam 

pendaftaran tanah yang baik harus dilakukan pekerjaan antara kegiatan teknis, 

kerangka kerja dan kelembagaan yang aspeknya tidak hanya menyangkut 

pengaturan secara mekanik, survey dan rekaman dari bagian-bagian tanah tersebut 

tetapi juga hukum, finansial, administrasi, aspek sosial dan isu politiknya yang 

dirangkai atau dipadukan dalam kegiatan manajemen pertanahan (Widowati dkk, 

2014).  

Fungsi pendaftaran tanah dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, 

pendaftaran tanah bermanfaat bagi kepentingan publik/umum, yaitu ada 

hubungannya dengan kesejahteraan negara dan atau masyarakat. Dalam hal ini 

pemerintah perlu menginventarisasi sumber kekayaan tanah untuk tujuan seperti 

pajak, menjamin perkembangan tanah yang tepat dan lain-lainnya. Misalnya 

untuk keperluan pajak di Perancis yang dikenal dengan Cadastre yaitu catatan 

umum tentang jumlah, nilai, dan pemilikan harta kekayaan yang tidak bergerak, 

dikumpulkan untuk dasar perpajakan. Di Indonesia, untuk tujuan ini dilakukan 

pencatatan tanah oleh Ditjen Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan. 

Kedua, pendaftaran tanah dapat berfungsi bagi kepentingan privat/warga negara 

perseorangan/individu (termasuk kelompok) atau badan hukum dalam rangka 

menjamin hak-hak pemilikan/penguasaan tanah sehingga memungkinkan untuk 

dilakukan transaksi dengan aman, murah dan cepat. Pendaftaran tanah dalam hal 

ini merupakan rangkaian kegiatan administratif yang dilakukan oleh badan 

pemerintah sampai menerbitkan tanda bukti haknya dan memelihara rekamannya, 

merupakan perwujudan dalam penetapan/pengakuan status hukum tanah yang 

dimiliki/dikuasai perorangan atau badan hukum. Badan yang memberikan 

pengakuan hak atas tanah hanya ada satu (monopoly function) yaitu Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/BPN. ` 

Dalam pendaftaran tanah, Indonesia menganut stelsel negatif. Hal ini 

berarti, setelah semua syarat formal terpenuhi, suatu bidang tanah bisa dilekati 

hak. Dengan asas negatif ini, maka terbuka kemungkinan untuk menggugurkan 

hak seseorang/pihak sekiranya ada pihak/orang lain yang lebih berhak atasnya dan 

itu harus dibuktikan. Asas negatif dalam hukum agraria nasional adalah 

memberikan perlindungan terhadap pemilik yang berhak. Hal ini berbeda dengan 

asas positif yang memberikan perlindungan pada pemilik yang ‘terdaftar’ 

(tercantum dalam buku tanah). Dalam hal ini berarti bukan sertifikat yang 

menentukan hak suatu pihak atau seseorang atas tanah, melainkan hubungan 
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hukum antara pihak/orang dengan tanah. Kekuatan sertifikat itu ditopang oleh 

hubungan hukum yang dimaksud (Salidenho, 1994).  

 

Pendaftaran tanah merupakan kewenangan pemerintah dalam mengatur 

bidang pertanahan yang secara formal mengakar pada Pasal 33 ayat 3 Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Sebagaimana ditambahkan Sujadi (2020), pendaftaran tanah 

pada hakikatnya harus menjamin manusia untuk bisa sejahtera dan terjaga 

kelestarian alamnya. Hal ini menekankan bahwa pendaftaran tanah pada dasarnya 

harus dipahami sebagai sebuah tatanan menuju harmoni. Tatanan pendaftaran 

tanah seharusnya bermuara pada tatanan keadilan sosial, yaitu tatanan yang 

menunjukkan terjadinya pemilikan yang merata, penggunaan yang tertata dan 

kelestarian yang terjaga.  

Secara substansial, kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang 

pertanahan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat 2 UUPA yakni dalam hal 

kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur 

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga 

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah (Lubis dan Lubis, 

2012). Pengertian ini secara khusus menjelaskan bahwa ‘pendaftaran tanah’ 

adalah sebuah konsep dan praktik hukum dan dalam kerangka inilah pendaftaran 

tanah juga menghasilkan produk hukum dalam siklus kerjanya, yaitu ‘sertifikat’8 

sebagai tanda bukti hak seperti dapat dilihat dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1. Skema Kerja Pendaftaran Tanah 

Sumber: Disarikan dari Sudjito, 1987  

 
8 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA, sertifikat tanah berfungsi sebagai 

alat pembuktian yang kuat. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak atas suatu bidang tanah bila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Melalui 

sertifikat juga seseorang atau badan hukum dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya 

misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis hak, beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu dan 

sebagainya. Semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat hak tanah itu mempunyai kekuatan hukum dan 

harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya. 

Ketika yang dimuat didalamnya terdapat kesalahan, maka dilakukan pembetulan dan perubahan seperlunya 

oleh instansi yang membuatnya.  

Proses /Tahapan Produk  Pelaksana  

Sertifikat hak tanah adalah produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Jika masyarakat sudah mensertifikatkan tanah 

maka salah satu tujuan UUPA yaitu terciptanya kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya tercapai 

Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi 

pemegang hak atas tanah (kepastian mengenai subjek) 

Kepastian mengenai letak, batas-batas, luas, dibebani 

hak atau tidak (kepastian mengenai objek) 
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Dalam hal ini terlihat bahwa ‘sertifikat’ atau ‘pensertifikatan tanah’ merupakan 

tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses pendaftaran tanah. Kedudukan 

hukum sertifikat hak atas tanah di Indonesia sebagai hasil akhir proses 

pendaftaran tanah berlaku sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang 

digunakan menjadi alat pembuktian yang kuat guna memberikan jaminan 

kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi orang yang tercantum namanya 

dalam sertifikat dengan tujuan menghindari sengketa pertanahan. Sebagaimana 

disinggung kembali oleh Tim Penelitian Puslitbang BPN RI (2013), tanah bisa 

menjadi sumber masalah. Kepastian hukum melalui pensertifikatan tanah akan 

memberikan kepastikan hukum bagi para pemilik tanah agar jelas data siapa 

subjek dan objeknya.   

Pendaftaran tanah sendiri merupakan rangkaian kegiatan administratif 

yang dilakukan oleh badan pemerintah sampai menerbitkan tanda bukti hak dan 

memelihara rekamannya. Kegiatan ini diwujudkan dalam pemberian status hukum 

tanah dari tanah tersebut. Rangkaian proses dalam kegiatan pendaftaran tanah 

meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan kadastral, pemberian keputusan akan hak 

hingga pemberian tanda bukti hak serta pemeliharaan data pendaftarannya. 

Kerangka kerja dalam pendaftaran tanah meliputi prinsip-prinsip sebagaimana 

dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel.1. Prinsip-Prinsip dalam Kerangka Kerja Pendaftaran Tanah 

No Prinsip Penjelasan 

1 Pemberian status hukum dari 

tanah dan hak-hak atas tanah 

Pendaftaran tanah berarti pemberian status hukum berupa hak 

pada tanah tersebut sesuai dengan hak yang dimohon 

2 Perlindungan penggunaan atau 

pemanfaatan tanah (land 

tenure) 

Pendaftaran tanah melindungi secara hukum pemilik hak yang 

terdaftar untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan 

tanahnya 

3 Pendaftaran akta dan haknya Pendaftaran tanah adalah pendaftaran akta dan pendaftaran 

haknya. Pendaftaran tanah menjaga terpeliharanya informasi 

atas kepemilikan  

4 Ajudikasi pendaftaran tanah  Ajudikasi dalam pendaftaran tanah adalah prosedur khusus yang 

prosesnya dilakukan pada pemberian status hukum atas bagian-

bagian tanah yang benar-benar oleh pemilik yang berwenang 

5 Pembatasan atas status hak 

(boundary) 

Hak-hak atas tanah yang dikeluarkan terbatas pada jenis hak 

atas tanah tersebut  

6 Survey kadastral Pengukuran dan pemetaan tata batas 

7 Penciptaan informasi 

pertanahan  (land parcel 

participation) 

Pendaftaran tanah seharusnya dapat memberikan dasar 

informasi untuk: jaminan keamanan penggunaan bagi 

pemiliknya; mendorong atau meningkatkan penarikan pajak 

oleh negara; meningkatkan fungsi tanah sebagai jaminan kredit; 

meningkatkan pengawasan pasar tanah; melindungi tanah 

negara; mengurangi sengketa tanah; memfasilitasi kegiatan rural 

landreform; meningkatkan urban planning dan memajukan 

infrastruktur; mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkualitas; dapat menyediakan data statistik tanah yang baik 

Sumber: Lubis & Lubis, 2012. 

 Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa dan kelurahan. 

Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak 
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tanggungan, dan tanah negara, satuan wilayah pendaftarannya adalah 

kabupaten/kotamadya. Kegiatan dalam pendaftaran tanah sendiri terdiri dari 

pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi: pengumpulan dan pengolahan 

data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian 

data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Sementara 

itu kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: pendaftaran peralihan 

dan pembebanan hak serta pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.  

Dalam kedudukannya sebagai konsep dan praktik hukum, pendaftaran 

tanah memiliki karakteristik yang lekat dengan berbagai aturan hukum yang 

memayunginya. Himpunan peraturan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Agraria, Kementerian Dalam 

Negeri pada tahun 1981 mencatat tidak kurang dari 462 aturan hukum rujukan 

mengenai pendaftaran tanah yang terbit. Aturan ini berkaitan dengan hal-hal 

antara lain: penyelenggaraan pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah, 

pembebanan dan penghapusan hak atas tanah, konversi hak-hak atas tanah, biaya 

pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan, dan pejabat pembuat akta tanah. 

Aturan hukum ini tentu saja sudah banyak mengalami perubahan saat ini.  

Berbagai aturan hukum rujukan yang digunakan dalam pendaftaran tanah 

ini merupakan salah satu cerminan bahwa pendaftaran tanah bukanlah pekerjaan 

yang sederhana. Harsono (1958) menyebutkan bahwa pendaftaran tanah 

merupakan pekerjaan yang bersifat rumit dan membutuhkan kehati-hatian. Hal ini 

dimungkinkan karena pendaftaran tanah membutuhkan ketelitian berkenaan 

dengan kepastian hukum yang menjadi tujuannya. 

“Eigendomkadaster harus dilakukan secara teliti untuk mencapai 

kepastian hak atas tanah. Perlu diketahui dan dapat ditetapkan dengan 

teliti dan tepat batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan. Untuk 

kepastian hukumnya perlu pula ada kepastian siapakah yang berhak atas 

tanah itu. Berhubungan dengan itu maka eigendom kadaster memerlukan 

keahlian dan peralatan yang jauh lebih sempurna, karena tujuannya 

adalah untuk kepastian hukum” (Harsono, 1958 dalam Salim dkk, 2014) 

Konsekuensi hukum atas produk hukum (sertifikat) yang dihasilkan merupakan 

satu cerminan lain bahwa risiko-risiko menjadi alasan tersendiri bahwa untuk 

pelaksanaan pendaftaran tanah, memiliki akibat jangka panjang. Gugatan yang 

diajukan masyarakat kepada pemerintah baik secara individu maupun 

berkelompok berkaitan dengan permasalahan hak-hak atas tanah adalah fakta 

yang menunjukkan bahwa pendaftaran tanah memiliki implikasi hukum yang 

tidak sederhana (Kalo, 2008; Pelawi, 2015).  

Pasal 52 UUPA telah mengamanatkan bahwa penegakan hukum dan 

bidang pendaftaran tanah dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan 

tertentu. Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini dirumuskan dalam PP No. 10 

Tahun 1961 yang menggariskan kebijakan kriminalisasi sebagaimana dirumuskan 
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dalam Pasal 42 sampai pasal 44. Sanksi pidana diberikan terhadap pelanggaran 

batas-batas suatu bidang tanah serta pelanggaran atas pembuatan akta tentang 

memindahkan hak atas tanah.9 Beberapa risiko pidana dimungkinkan karena 

adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sumber: Disarikan dari Sudjito, 1987. 

 

Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pada akhirnya 

dapat memicu terjadinya kegagalan pendaftaran tanah dari aspek administratif 

sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3. Kegagalan Pendaftaran Tanah dari Aspek Administratif 

Sumber: Disarikan dari Lubis dan Lubis, 2020. 

 
9 Kebijakan kriminalisasi dalam PP No 10 Tahun 1961 tidak dijumpai lagi dalam PP No 24 tahun 

1997. Kebijakan kriminalisasi dalam pendaftaran tanah telah berubah menjadi dekriminalisasi atas perbuatan-

perbuatan tertentu yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana di bidang pendaftaran tanah, tetapi telah 

berubah menjadi pelanggaran yang bersifat administratif. Meskipun demikian, kebijakan dekriminalisasi 

tidak menutup kemungkinan bagi penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan 

kejahatan di bidang pertanahan. Penyidik masih dapat menggunakan hukum pidana umum (KUHP) sebagai 

dasar penyidikannya. Kejahatan atau pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan dapat berupa kejahatan 

dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis (perusakan patok tanda batas tanah dan 

mengubahnya, memberikan data palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah). Dalam KUHP ketentuan 

bagi pelaku tindak pidana dalam pendaftaran tanah dapat menggunakan: Pasal 406 ayat 1 (jo) Pasal 407ayat 

(1) KUHP, pelanggaran terhadap pasal 265 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 55 KUHP tentang 

Penyertaan (delneming) jo Pasal 385 KUHP tentang Perbuatan Curang (bedrog).  

Untuk memperoleh sertifikat diperlukan waktu lama, biaya yang relatif tinggi dan belum adanya sinkronisasi 

antar instansi pemerintah yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah serta perda yang menyimpang dari 

peraturan yang lebih tinggi  

Penyebab penyimpangan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah  

Belum diketahui dan dipahaminya isi peraturan-peraturan pendaftaran tanah oleh pihak pelaksana maupun 

masyarakat pada umumnya 

Kelemahan sebagian peraturan-peraturan itu sendiri yang memungkinkan pelaksanaan yang menyimpang dari 

tujuan 

Tata usaha pendaftaran tanah tidak sempurna (warkahnya tidak lengkap, daftar-daftar isian tidak diisi 

sebagaimana mestinya) 

Kegagalan pendaftaran tanah dari aspek administratif 

Hasil ukurannya tidak baik, batas-batasnya tidak terlihat jelas, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti 

luasnya 

Penelitian mengenai siapa pemiliknya kurang sempurna sehingga menimbulkan gugatan-gugatan di kemudian 

hari 
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C. Perjalanan Pendaftaran Tanah di Indonesia  

Dalam kerangka administrasi secara umum, pendaftaran tanah merupakan bagian 

dari kebijakan publik yang banyak berangkat dari sisi Negara (Ridha dan Tohari, 

2010). Dalam konteks kebijakan publik inilah, riwayat pendaftaran tanah bisa 

dilihat perjalanannya dari waktu ke waktu. Sebelum masa kolonial, tidak ada 

kegiatan pendaftaran tanah. Tata Kehidupan dalam penguasaan tanah, diatur 

melalui hukum adat. Hak-hak atas tanah yang timbul dari proses yang terus 

menerus dikerjakan oleh masyarakat, dilegalkan penguasa kampung/kepala desa 

dengan pengakuan tanpa surat. Hubungan kepemilikan diakui melalui pengakuan 

masyarakat sekawasan. Proses ini berjalan dengan persetujuan dari tetua adat, 

pemilik yang berbatasan, dan kepala desa.  

Sebelum era kolonial, tidak ditemukan dokumen yang menjelaskan telah 

diselenggarakannya pendaftaran tanah di Indonesia. Pada masa ini, tata kehidupan 

dalam penguasaan tanah diatur melalui hukum adat. Penentuan luas dan batas 

tanah dilakukan secara sederhana menurut hukum adat seperti ukuran depan, hasta 

atau kaki dengan batas-batas tanah menggunakan tanaman hidup atau tanda-tanda 

alam seperti sungai, gunung/bukit. Pada era kolonial, berlaku dualisme hukum 

dalam pendaftaran tanah, yaitu hukum Barat bagi golongan Eropa dan Timur 

Asing serta golongan Bumi Putera, selain itu juga berlaku hukum adat bagi 

golongan Bumi Putera. Catatan pendaftaran tanah pada masa ini dapat dijumpai 

dalam beberapa maklumat (plakaat) salah satunya Plakaat tanggal 23 Juli 1680 

yang meletakan dasar-dasar penyelenggaraan kadaster dalam arti modern.  

Pada masa kolonial, kegiatan pendaftaran tanah mengacu pada pengaturan yang 

didasarkan pada Hukum Barat bagi golongan Eropa dan Timur Asing serta 

Hukum Adat bagi golongan Bumi Putera (dualisme hukum). Pendaftaran tanah 

hanya dilakukan untuk tanah-tanah yang dimiliki orang Eropa dan sebagian kecil 

tanah milik orang Indonesia (Bali, Lingga, Sumatera Timur, Yogyakarta dan 

Surakarta). Kegiatan pendaftaran tanah diselenggarakan dalam kadaster hak 

(eigendom kadaster) yaitu kadaster untuk kepastian hukum dari letak, batas serta 

luas bidang tanah yang dipunyai dan kadaster pajak (belasting kadaster) untuk 

keperluan pemungutan pajak tanah. Pengaturan dalam pendaftaran tanah merujuk 

pada Besluit GG No. 4 th. 1879 Stbl. 1879-164; Besluit GG No. 48 th. 1916 Stb. 

1916-705. Sejak masa kolonial, urusan tanah termasuk di dalamnya pendaftaran 

tanah sudah diatur oleh lembaga tersendiri yaitu Jawatan Kadaster Dienst, yang 

kemudian berganti nama menjadi ‘Jawatan Pendaftaran Tanah’ (Kantor 

Pendaftaran Tanah) pada masa pendudukan Jepang.  

Secara kelembagaan, pendaftaran tanah mengalami proses metamorfosa 

terus menerus. Pendaftaran tanah dikelola oleh kelembagaan yang berbeda mulai 

dari Departemen Kehakiman, Kementerian Agraria, Kementerian Dalam Negeri, 

Badan Pertanahan Nasional dan yang terakhir adalah Kementerian Agraria dan 
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Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.10 Perubahan kelembagaan ini secara 

tidak langsung menunjukkan bagaimana pendaftaran tanah diposisikan dalam 

prioritas kebijakan strategis pemerintah. Pendaftaran tanah sebagai salah satu latar 

belakang penting lahirnya Kementerian Agraria pada era kemerdekaan ternyata 

terus mengalami degradasi hingga dikecilkan maknanya sebagai bidang kerja di 

Direktorat Pendaftaran tanah di bawah Kementerian Dalam Negeri.  

Rentang perkembangan pendaftaran tanah di Indonesia dapat dibedakan 

dengan mengacu pada 4 (empat) rezim pemerintahan yaitu: Demokrasi Liberal 

(1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Orde Baru (1965-1998) dan 

Reformasi (1998-sekarang) sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1. Dalam ke-

empat rezim inilah, lahir berbagai peraturan perundangan hingga program atau 

kegiatan pendaftaran tanah. 

 
10 Sejak awal masa kemerdekaan, meskipun telah terbit peraturan menteri tentang tata cara 

pendaftaran tanah pada tahun 1959, pendaftaran tanah tetap belum bisa dilaksanakan secara meluas. Hal ini 

terjadi karena tenaga yang tidak memadai.  
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Tabel 1. Perkembangan Kebijakan Pendaftaran Tanah di Indonesia 

Rezim 

Pemerintahan 

Putusan 

Mahkam

ah 

Konstitus

i 

Peraturan Perundang-undangan Juklak/Juknis Program/Kegiatan 

TAP 

MPR 
UU/Perpu PP Perpres/Keppres 

Peraturan/Kepts Menteri/Ka 

BPN 
Surat  

Demokrasi 

Liberal 

(1950-1959) 

  

- - - - - Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri No.H.20/5/7 Tanggal 

9/5/1950 tentang Penyelesaian 

tanah-tanah yang dahulu 

diambil pemerintah Jepang 

Penyelesaian tentang tanah-

tanah yang dahulu diambil 

oleh pemerintah pendudukan 

Jepang; pembentukan 

kementerian agraria untuk 

menjalankan segala usaha 

untuk menyempurnakan 

kedudukan dan kepastian hak 

tanah bagi rakyat; persiapan 

di kantor-kantor pendaftaran 

tanah untuk mengadakan 

pengukuran semua tanah 

yang terletak di dalam kota-

kota yang telah 

selesai/sedang diukur untuk 

kepentingan pendaftaran 

tanah-tanah yang bertahluk 

pada hukum perdata Barat. 

- - - Keppres No 80 

Tahun 1951 

tentang 

Pengangkatan 

Perdana Menteri, 

Wakil Perdana 

Menteri dan Wakil 

Perdana Menteri 

dalam Kabinet 

Baru Pengganti 

Kabinet Natsir 

- - 

- UU darurat No 1 

Th 1952 Stbl 

1952-1 tentang 

Pemindahan dan 

pemakaian tanah-

tanah & barang-

barang tetap yang 

mempunyai titel 

menurut hukum 

Eropah 

- - - - 

- UU darurat No 24 

th 1954 Stbl 

1954-78 tentang 

Pemindahan 

tanah-tanah dan 

- - - - 
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barang-barang 

tetap yang 

bertahluk kepada 

hukum Eropah 

- UU No 24/1954 

tentang Penetapan 

UU Darurat 

tentang 

pemindahan hak 

tanah-tanah dan 

barang-barang 

tetap yang lainnya 

yang bertahluk 

kepada hukum 

Eropah  

- - - - 

- - - Keppres No 55 

Tahun 1955 

tentang 

Pembentukan 

Kementerian 

Agraria sebagai 

alat kelengkapan 

negara 

- - 

- UU No 28/1956 

LN 1956-73 

tentang 

Pengawasan 

peralihan hak atas 

tanah perkebunan 

konsesi 

PP No 35/1956 LN 

1956-71 tentang 

Pengawasan 

peralihan hak atas 

tanah perkebunan 

konsesi 

- - - 

- UU No 29/1956 

LN 1956-74 

tentang peraturan 

dan penertiban 

mengenai tanah-

tanah perkebunan 

- - - - 

- 

UU No 76/1957 

tentang Perubahan 

UU No 24/1954 

dan UU No 

- - - - 
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28/1956 

- - PP No 

Prp/PM/016/57 

tentang Larangan 

pemindahan hak dan 

pembebanan hak 

milik perusahaan dan 

perseorangan warga 

negara Belanda tanpa 

izin 

- - - 

- - - - Keputusan Presiden No.190 Th 

1957 tentang Pemindahan 

Jawatan Pendaftaran Tanah 

dari Departemen Kehakiman 

ke Departemen Agraria 

- 

- - - - - Surat Edaran Menteri 

Kehakiman No JA9/18/9 

tentang Pemindahan hak milik 

warga negara Belanda 

- - - - - Surat Menteri Agraria No Peta 

4/5/1 tentang Pemindahan ha 

katas tanah dan barang tetap 

lainnya ex undang-undang 

14/1954 jo.UU76/1957 

- UU No 1/1958 

LN 1958-2 

tentang 

Penghapusan 

tanah partikelir 

PP No 18/1958 

tentang Pelaksanaan 

UU No 1/1958 

- - 
Surat Edaran Menteri Agraria 

No Unda1/1/7 tentang 

Tafsiran pasal 1 ayat 2 UU No 

1/1958 

- - - - - Surat Edaran Menteri Agraria 

No Ka 18/10/37 tentang 

pelepasan hak-hak eigendom 

dengan hak milik pada bangsa 

Indonesia 

- - - - - Surat Edaran Menteri Agraria 

No Ka 30/1/31 tentang ganti 

rugi dan peruntukan tanah-

tanah partikelir 
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- - PP No 21/1959 LN 

1959-33 tentang 

pengawasan 

pemindahan hak atas 

tanah perkebunan 

- - Surat Keputusan Menteri 

Agraria No Sk/19/Ka/59 

tentang Pengawasan terhadap 

pemindahan hak atas tanah 

perkebunan 

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

9 Tahun 1959 tentang 

Pedoman tata kerja tentang 

pendaftaran hak-hak atas tanah 

Surat Kepala Jawatan 

Pendaftaran Tanah 

No.2078/59 Tgl 3/4/1959 

tentang Instruksi sementara 

untuk menyelenggarakan 

pendaftaran semua hak atas 

tanah 

- 

 

- - - Peraturan Menteri Agraria No 

10 Tahun 1959 tentang tanda-

tanda batas tanah milik  

- 

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

13 Tahun 1959 tentang tata 

kerja mengenai pengukuran 

dan pembuatan peta-peta 

pendaftaran 

- 

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

14 Tahun 1959 tentang 

Pembukuan tanah 

- 

Demokrasi 

Terpimpin 

(1959-1965) 

  

- UUPA No 5 

Tahun 1960 

tentang Peraturan 

Dasar Pokok 

Agraria 

- - Peraturan Menteri Agraria No 

2 Tahun 1960 tentang 

Pelaksanaan ketentuan UUPA 

- -Pendaftaran tanah 

dilaksanakan atas semua 

bidang tanah (baik yang 

berasal dari hak-hak tanah 

berdasarkan hukum adat 

maupun yang berdasarkan 

hukum Eropa.  

- 

-Awal mula dilakukannya 

pendaftaran tanah di luar 

Jawa dan Madura (Kutaraja, 

Medan, Binjai, Tanjung 

Balai, Tebing Tinggi, 

Pematang Siantar, Pangkal 

Pinang, Bangka, Belitung, 

Tanjung Pinang, Padang, 

Palembang, Kalimantan 

- - PP No 10 Tahun 

1961 perihal 

Peraturan tentang 

Pendaftaran Tanah 

- - - 

- UU No 20/1961 

tentang 

Pencabutan ha 

katas tanah dan 

benda-benda yang 

ada di atasnya 

PP pengganti UU No 

3/1960 tentang 

Penguasaan benda-

benda tetap milik 

perseorangan warga 

Belanda 

- Peraturan Menteri Agraria 

9/1961 tentang biaya 

pendaftaran dan pembuatan 

Sertifikat 

- 

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

12 Tahun 1961 tentang tanggal 

Surat Departemen Agraria No 

Unda 1/4/30 tentang pengantar 
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penyelenggaraan pandaftaran 

tanah 

dan penjelasan PMA No.13 

Th 1961 

Barat, Banjarmasin, 

Samarinda, Ambon, Bali, 

Manado, Makasar). 

Dilanjutkan (Bukittinggi, 

Solok, Padang Panjang, 

Pakan Baru, Jambi, Muara 

Enim, Tangjungkarang, 

Bengkulu, Kupang, Lombok 

Barat, Wajo, Soppeng, Pare-

Pare, Sibolga) kemudian 

(Luwu, Tana Toraja, Sinjai, 

Bulukumba, Bantaeng, 

Takalar).  

 

-  

- - - Peraturan Menteri Agraria No 

13 Tahun 1961 tentang 

Pelaksanaan Hak Eigendom dll 

yang aktanya belum diganti 

- 

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

14/1961 tentang permintaan 

dan pemberian izin 

pemindahan hak atas tanah 

- 

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

16 th 1961 tentang 

Permulaannya diselenggarakan 

PP 10/Th 1961 di luar Jawa 

dan Madura 

Surat Kepala 

JawatanPendaftaran Tanah 

No.9105/61 tentang 

diundurkannya saat 

berlakunya PP 10/1961 untuk 

daerah-daerah luar Jawa dan 

Madura 

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

4/1961 tentang Pelaksanaan 

konversi hak-hak Consessi dan 

Sewa untuk perusahaan kebun 

besar beserta penyelesaiannya 

Surat Kepala Jawatan 

Pendaftaran Tanah 

No6854/1961 tentang 

kewajiban orang asing/badan 

hukum asing untuk 

mengalihkan hak guna 

usaha/hak guna bangunan 

sebelum 24/9/1961 

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

13/1961 tentang Pelaksanaan 

Konversi Hak Eigendom dan 

hak lainnya yang aktanya 

belum dganti 

Surat Departemen Agraria No 

Ka 9/1/12 tentang tanah bekas 

Eigendom kepunyaan orang 

asing sesudah tanggal 24/9/61 

- - - - - Surat Keputusan Menteri 

Agraria No.Sk.VI/5/Ka 

tentang Pendaftaran hak 

Penguasaan dan Hak Pakai 

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

1 Tahun 1962 tentang 

Penetapan permulaan 

diselenggarakannya PP 

10/1961 di beberapa daerah di 

luar Jawa dan Madura 

Surat Menteri Agraria 

No.Ka.40/11/30 tentang 

permintaan untuk dibebaskan 

dari pembayaran biaya 

pendaftaran tanah  
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- - - - - Surat Departemen Pertanian 

dan Agraria No.Sekra/9/I/43 

tentang siapa yang dapat 

mempunyai HGB/HGU 

- - - - - Surat Kepala Jawatan 

Pendaftaran No.2656/62 

tentang Pelaksanaan PP10 th 

1961 di luar Jawa dan Madura 

- - - - Peraturan Menteri Pertanian 

dan Agraria No.2 th 1962 

tentang Penegasan Konversi 

dan Agraria No 2 th 1962 

- 

- - - - - Surat Kepala Jawatan 

Pendaftaran Tanah No.195/63 

- - - - - Surat Keputusan Menteri 

Pertanian & Agraria No.SK 

8/1963 tentang Pemberian ha 

katas tanah bekas milik 

perusahaan Belanda kepada 

perusahaan Negara dan Bank 

Negara 

- - - - - Surat Departemen Pertanian 

Agrari No Unda 9/I/37 

Tanggal 28/6/1963  

- - Peraturan 

Pemerintah No 38 

Th 1963 tentang 

Penunjukan badan-

badan hukum yang 

dapat mempunyai 

hak milik atas tanah 

- - - 

- - - - Peraturan Menteri Pertanian 

dan Agraria No 6 th 1964 

tentang Pendaftaran hak-hak di 

daerah dimana pendaftaran 

tanah belum diselenggarakan 

menurut PP 10 th 1961 

- 

- - - - - Surat Departemen Agaria No 

Ka.18/40/9 tentang 

pelaksanaan konversi gogolan 
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tetap menjadi hak milik 

- - - Keputusan 

Presidium Kabinet 

RI No 

Aa/D118/1965 

tentang 

pengawasan 

peralihan hak-hak 

warganegara India 

- - 

- - - - Peraturan Menteri Pertanian 

dan Agraria No 6 th 1965 

tentang Pedoman pokok 

penyelenggaraan pendaftaran 

tanah sebagaimana diatur 

dalam PP 10/1961 

- 

- - - - PMA 8/1965 tentang Biaya 

Pendaftaran tanah 

Srt KDPT 6382/65 tentang 

Instruksi pelaksanaan PMA 

6/1965 dan PMA 8/1965 

dalam bidang keuangan 

Orde Baru 

(1966-1997) 

  

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

1 th 1966 tentang Pendaftaran 

hak pakai dan hak pengelolaan 

Srt KDPT 2578/66 tentang 

dana pengukuran 

Pendaftaran tanah 

diselenggarakan sebagai 

penyempurnaan dari 

kelambatan capaian 

pendaftaran tanah 

sebelumnya dalam upaya 

untuk memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan 

hukum kepada pemegang 

hak dan menyediakan 

informasi kepada pihak yang 

berkepentingan; 

Pengukuran desa demi desa 

menuju desa lengkap 

- - - - Peraturan Menteri Agraria No 

2 th 1966 

Srt KDPT S.4/HK/1966 

tentang penyimpanan uang 

pengukuran berkenaan dengan 

PMA6/1965 

- - - - Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 1 th 1967 tentang 

Penetapan permulaan 

diselenggarakannya PP 

10/1961 di beberapa daerah di 

luar Jawa dan Madura 

- 

- - - - Peraturan Menteri Dalam 

Negeri 7/1968 tentang 

penertiban dan penggunaan 

pungutan-pungutan di bidang 

agraria 

- 

- - - - Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Sk 41/DDA/1969 

tentang Biaya Pendaftaran 

- 
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tanah 

- - - - Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 2/1970 tentang 

Penyelesaian Konversi Hak 

Barat menjadi HGB dan HGU 

Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negeri 

No.Sk.26/DDA/70 tentang 

Penegasan Konversi dan 

Pendaftaran Bekas Hak-Hak 

Indonesia atas tanah 

- - - - - Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negeri 

No.Sk.53/DDA/70 tentang 

Perpanjangan jangka waktu 

penyelesaian konversi hak-hak 

Barat menjadi HGB dan HGU 

tersebut pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 

2/1970 

- - - - - Srt KDPT DPt 7/48/7/70 

tentang Pengukuran tanah 

lebih/absentee 

- - - - - Srt KJPT 494/Sekrt/IX/1970 

tentang SK Panitia Desa 

- - - - - Srt KJPT DPt 1/153/71 

tentang target proyek 

pendaftaran tanah di daerah 

- - -  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri 96/1971 tentang 

Susunan Panitia Pemeriksaan 

tanah 

- 

- - - - Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 8/1971 tentang 

Pelaksanaan UUPA di Propinsi 

Irian Barat 

SK Menteri Dalam Negeri No 

Sk.I/DDA/1971 tentang 

berlakunya PP 10 /1961 di 

beberapa daerah di luar Jawa 

dan Madura 

- - PP No 39/1973 

tentang Acara 

penetapan ganti rugi 

oleh Pengadilan 

Tinggi sehubungan 

dengan pencabutan 

hak atas tanah 

Inpres No 9/1973 

tentang 

Pelaksanaan 

pencabutan hak-

hak atas tanah dan 

benda yang di 

atasnya 

- - 
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- - - - Peraturan Menteri Dalam 

Negeri 14/1975 tentang 

pandaftaran ha katas tanah 

kepunyaan bersama dan 

pemilikan bagian-bagian 

bangunan yang ada di atasnya 

serta penerbitan sertifikatnya 

- 

- - - - Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 16/1975 tentang 

penggiatan pendaftaran tanah 

dan pemberian Sertifikat 

dalam rangka pengukuran desa 

demi desa menuju desa 

lengkap sesuai dengan PP 

10/1961 

Surat Menteri Dalam Negeri 

No.Ba/5/85/5-74 tentang 

Pembatalan surat bukti hak 

milik 

- - - - - SK Menteri Dalam Negeri No 

SK 14/1975 tentang 

Pendaftaran hak atas tanah 

kepunyaan bersama dan 

pemilikan bagian-bagian 

bangunan di atasnya serta 

penerbitan sertifikat 

- - - - - SK Mendagri No Sk 16/1975 

tentang Penggiatan 

pendaftaran tanah dan 

pemberian Sertifikat dalam 

rangka pengukuran desa demi 

desa menuju desa lengkap 

sesuai dengan PP 10/1961 

- - - - Peraturan Menteri Dalam 

Negeri 7/1977 tentang daftar-

daftar isian 

- 

- - - - Peraturan Menteri Dalam 

negeri 2/1978 tentang biaya 

pendaftaran tanah 

- 

- 
- - - 

Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No 189 Tahun 1981 

tentang Proyek Operasi 

Nasional Agraria 

- 
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- 
- - - 

Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No 220 Tahun 1981 

besarnya pungutan biaya 

dalam rangka pemberian 

Sertifikat hak tanah yang 

berasal dari pemberian hak 

atas tanah negara, penegasan 

hak tanah adat dan konversi 

bekas hak tanah adat, yang 

menjadi obyek proyek operasi 

nasional agraria 

- 

- 
- - - 

Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No 266 Tahun 1982 

- 

- 
- - - 

Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No 348 Tahun 1982 

- 

- - - - - Surat Direktur Jenderal 

Agraria tanggal 9 Januari 1982 

No.594.3/113/Agr 

- 
- - - 

Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No 189 Tahun 1981 - 

PRONA 

- - - - Permen Agraria/Kepala BPN 

No 1 Tahun 1995 tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran 

Tanah Sistematik 

- PAP (Proyek Administrasi 

Pertanahan)/ LAP (Land 

Administration Project) 

- - 

PP No 24 Tahun 

1997 tentang 

Pendaftaran Tanah 

- 

Permen Agraria/Kepala BPN 

No 3 Tahun 1997 

Juknis PMNA/KBPN Nomor 

3 Tahun 1997 (Materi 

Pengukuran dan Pemetaan 

Pendaftaran tanah)h 

LMPDP Tahap 1 

 

- - - - Keputusan Menteri Agraria/Ka 

BPNNo 14/1997 tentang 

Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Surat Edaran Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN No 500-

3755 tentang Perubahan HM 

menjadi HGB atau HP dan 

HGB menjadi HP 

Reformasi 

(1998-sekarang) 

  

- - PP No 37/1998 

tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah 

- Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN No 

2/1998 tentang Surveyor 

Berlisensi 

- LMPDP Tahap 1 

- - - - Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN No 

5/1998 tentang Perubahan 

- 
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HGB atau Hak Pakai atas 

tanah untuk rumah tinggal 

yang dibebani hak tanggungan 

menjadi hak milik 

- - - - Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN No 

7/1998 tentang kewenangan 

menandatangani buku tanah, 

surat ukur dan sertifikat 

- 

- - - - Keputusan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN No 58-

III-1998 tentang Pengadaan 

tenaga Ajudikasi di lingkungan 

Badan Pertanahan Nasional 

- 

- - - - Keputusan Menteri Negara 

Agraria /Kepala BPN No 

8/1998 tentang ketentuan 

pelaksanaan PMNA/Kepala 

BPN No 2 Tahun 1998 tentang 

Surveyor Berlisensi. 

- 

- - - - Peraturan MenteriNegara 

Agraria/Kepala BPN No 

4/1999 tentang ketentuan 

pelaksanaan PP No 37/1998 

tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah 

- 

- - - - PMNA/Kepala BPN No 

6/1999 tentang Tata cara 

pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah yang 

menyangkut aset dalam 

restrukturisasi dan atau 

kewajiban dalam 

restrukturisasi yang berupa hak 

atas tanah yang sudah 

berserfifikatr dan hak milik 

atas satuan rumah susun 

- 

Tap 

IX/MPR

/2001 

- - - - - LMPDP tahap 2 (Land 

Management and Policy 

Development Project) 
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- - - - - Surat Edaran Kepala BPN No 

630.1-1187 tentang petunjuk 

lanjutan mengenai 

penyelesaian masalah ha katas 

tanah/hak milik atas satuan 

rumah susun yang dikuasai 

oleh BPPN 

 

- - - - - Surat Edaran kepala BPN No 

600-1900 tentang pengenaan 

tariff pelayanan pengukuran 

dan pemetaan, pendaftaran 

tanah , pemeliharaan data 

pertanahan dan informasi 

pertanahan sesuai PP No 

46/2002 

Putusan 

MK No 

35/PUU-

X/2012 - - - - - 

- 

  

  

- - - - 

Peraturan Kepala BPN RI No 

7 Tahun 2007 tentang Panitia 

pemeriksaan tanah 

- 

    

Peraturan Kepala BPN RI No 

3 Tahun 2008 tentang Petunjuk 

Teknis Program Pemberdayaan 

Usaha Mikro dan Kecil 

melalui Kegiatan Sertifikasi 

hak atas tanah untuk 

peningkatan akses permodalan 

 

- - - - 

Peraturan Kepala BPN RI No 

6 Tahun 2008  tentang 

penyederhanaan dan 

percepatan standar prosedur 

oprasi pengaturan dan 

pelayanan pertanahan untuk 

jenis pelayanan pertanahan 

tertentu 

- 

    

Peraturan Kepala BPN RI No 

12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan 
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Kepala BPN RI No 3 Tahun 

2008 tentang Petunjuk Teknis 

Program Pemberdayaan Usaha 

Mikro dan Kecil melalui 

Kegiatan Sertifikasi hak atas 

tanah untuk peningkatan akses 

permodalan 

- - - - 

Peraturan Kepala BPN RI No 

18 Tahun 2009 tentang 

LARASITA - 

LARASITA (kantor tanah 

bergerak) 

- - - - Peraturan Bersama Mendagri, 

Menhut, Men PU & Kepala 

BPN RI No 79 Tahun 2014 

Nomor PB 3/Menhut-11/2014, 

Nomor 17/PRT/M/2014, 

Nomor 8/SKB/X/2014 tentang 

tata cara penyelesaian 

penguasaan tanah yang berada 

di kawasan hutan.  

- - 

- - - - Permen Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala BPN No 4 

Tahun 2015 

- PRONA 

 

- - - - Permenko Perekonomian No 3 

Tahun 2018  Permen LHK No 

17/MENLHK/SETJEN/KUM.

1/5/2018 tentang Tata Cara 

Pelepasan Kawasan Hutan dan 

Perubahan Batas Kawasan 

Hutan untuk Sumber Tanah 

Obyek Reforma Agraria 

- 

- - - - Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 4 

Tahun 2015  

- 

- - - - Permen Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala BPN No 35 

Tahun 2016 

- PTSL (Pendaftaran tanah 

sistematik Lengkap), PTSL 

berbasis partisipasi 

masyarakat (PTSL – PM) - - - Peraturan Presiden 

RI No 88 Tahun 

2017 tentang 

Permen Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala BPN No  12 

Tahun 2017 

- 
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Penyelesaian 

Penguasaan Tanah 

Dalam Kawasan 

Hutan  

- - - - Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala BPN 

Nomor 6 Tahun 2018 

- 

- - - Instruksi Presiden 

Nomor 2 Tahun 

2018 

- - 

- UU No 11 Tahun 

2021 tentang 

Cipta Kerja 

- - - - 

- - PP No 18 Tahun 

2021 tentang hak 

pengelolaan, hak atas 

tanah, satuan rumah 

susun dan 

pendaftaran tanah 

- Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala BPN RI 

No 1 Tahun 2021 tentang 

Sertifikat Elektronik 

- 
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Era Demokrasi liberal merupakan era yang berlangsung dari tahun 1950 

hingga tahun 1959. Era ini dikenal juga dengan era Demokrasi Parlementer. Pada 

era ini, Soekarno memerintah dengan menggunakan konstitusi Undang-Undang 

Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia tahun 1950. Pada masa ini, 

pendaftaran tanah masih tetap mengenai tanah-tanah Eropa. Lingkup kegiatan 

pendaftaran tanah adalah penyelesaian tentang tanah-tanah yang dahulu diambil 

oleh pemerintah pendudukan Jepang serta pengukuran semua tanah yang terletak 

di dalam kota-kota yang telah selesai/sedang diukur untuk kepentingan 

pendaftaran tanah-tanah yang tunduk pada hukum perdata Barat. Hal ini bisa 

dilihat dari keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. H.20/5/7 tanggal 

9/5/1950 tentang Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil pemerintah 

Jepang. Selain itu juga dapat dilihat dari keluarnya dua buah Undang-Undang 

Darurat yang berkaitan dengan pendaftaran tanah yaitu UU Darurat No. 1 Tahun 

1952 Stbl. 1952-1 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-tanah & Barang-

barang Tetap yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropah dan UU Darurat 

No. 24 Tahun 1954 Stbl. 1954-78 tentang Pemindahan Tanah-tanah dan Barang-

barang Tetap yang Bertahluk kepada Hukum Eropah. Era Demokrasi Liberal 

menandai pentingnya pendaftaran tanah sebagai agenda prioritas. Hal ini dapat 

dilihat dari lahirnya Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 1951 yang 

menjelaskan bahwa Soekarno akan mengangkat seorang Menteri Urusan Agraria. 

Pada masa ini pula keseriusan untuk menjadikan pendaftaran tanah sebagai 

kebijakan strategis bisa dilihat. Melalui Keppres No 55 Tahun 1959, Presiden 

Soekarno membentuk Kementerian Agraria yang bertugas menyiapkan 

penyusunan hukum agraria dan menjalankan segala usaha untuk 

menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak atas tanah bagi rakyat. 

Pembentukan Kementerian Agraria diupayakan untuk menjalankan segala usaha 

untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak tanah bagi rakyat termasuk 

di dalamnya adalah pendaftaran tanah. Sejalan dengan hal ini, sebagaimana 

dikutip dalam Lubis & Lubis (2012), jika selama rentang tahun 1945-1957 

instansi yang melaksanakan pendaftaran tanah berada di bawah Kementerian 

Kehakiman, maka berdasarkan Keppres No. 190 Tahun 1957, Jawatan 

Pendaftaran Tanah dialihkan ke Kementerian Agraria dengan tugas utamanya: 

melakukan pengukuran, pemetaan dan pembukuan semua tanah di wilayah 

Indonesia, serta pembukuan hak-hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak-

hak tersebut.  
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Gambar. 4. Keppres No 80 Tahun 1951 sebagai penanda awal dari pendaftaran tanah sebagai 

agenda prioritas di masa Demokrasi Liberal 

Sumber: Arsip Nasional RI, 2021 

 

 Era selanjutnya adalah masa Demokrasi Terpimpin. Era ini sering juga 

disebut dengan masa Orde Lama. Periode ini juga digunakan untuk menyebut 

masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Periode ini berlangsung pada 

tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai 

masuknya Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Era ini merupakan era 

terpenting bagi tonggak pendaftaran tanah di Indonesia. Pada era inilah lahir 

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) serta Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang secara eksplisit menyebutkan tentang 

pendaftaran tanah yang bersifat ‘wajib’.  Era ini juga bisa disebut sebagai tonggak 

awal kodifikasi hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia baru bisa 

dikatakan ‘ada’ setelah diundangkannya UUPA. Pasal 19 menjadi awal dari 

amanat undang-undang bahwa pendaftaran tanah menjadi salah satu prioritas 

penting dalam penataan pertanahan. Secara konkret, UUPA menjelaskan bahwa 

pendaftaran tanah merupakan kewajiban yang harus dilakukan Negara untuk 

menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah dalam Pasal 19. Sementara itu, 

kewajiban bagi pemegang hak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 mengenai 

hak milik, Pasal 32 mengenai hak guna usaha dan Pasal 38 mengenai hak guna 

bangunan sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 5.   
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Gambar.5. Amanat Pendaftaran Tanah yang termuat dalam UUPA 

Pendaftaran tanah pada era ini dilaksanakan atas semua bidang tanah (baik 

yang berasal dari hak-hak tanah berdasarkan hukum adat maupun yang 

berdasarkan hukum Eropa. Pada era ini, pendaftaran tanah di luar Jawa dan 

Madura mulai dilakukan. Beberapa wilayah yang tercatat sebagai tempat 

pelaksanaan pendaftaran tanah di era ini di antaranya: Kutaraja, Medan, Binjai, 

Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Pangkal Pinang, Bangka, 

Belitung, Tanjung Pinang, Padang, Palembang, Kalimantan Barat, Banjarmasin, 

Samarinda, Ambon, Bali, Manado, Makasar, Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, 

Pakan Baru, Jambi, Muara Enim, Tangjungkarang, Bengkulu, Kupang, Lombok 

Barat, Wajo, Soppeng, Pare-Pare, Sibolga, Luwu, Tana Toraja, Sinjai, 

Bulukumba, Bantaeng, Takalar.  

 Era selanjutnya dalam pendaftaran tanah adalah era Orde Baru. Era Orde 

Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. 

Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 

1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Era Orde 

Baru merupakan awal terdegradasinya kegiatan pendaftaran tanah. Hal ini dapat 

dicermati dari Departemen Agraria yang dikecilkan menjadi Direktorat Jenderal di 

Kementerian Dalam Negeri, sedangkan pendaftaran tanah berada di bawah 

Direktorat Pendaftaran Tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pada periode ini 

diselenggarakan sebagai penyempurnaan dari kelambatan capaian pendaftaran 

tanah sebelumnya dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak dan menyediakan informasi kepada 

pihak yang berkepentingan. Pada era Soeharto, kebijakan pendaftaran tanah 

UUPA No.5 Tahun 1960 
 

Pasal 19 

Pasal 23 Pasal 38 

Pasal 32 
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dikemas dalam program-program percepatan pendaftaran atau yang sering dikenal 

dengan sertifikasi massal.  

Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 

1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan 

digantikan oleh Wakil Presiden saat itu BJ Habibie. Era reformasi ditandai dengan 

bergantinya beberapa Presiden mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, 

Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Dari 

kelima Presiden ini, tidak semua periode pemerintahannya menunjukkan 

perubahan yang mendasar/signifikan terkait dengan kebijakan pendaftaran tanah.    

 Pada era Habibie, tidak banyak kebijakan yang dimunculkan terkait 

pendaftaran tanah. Pada masa ini, pendaftaran tanah diselenggarakan dalam 

bentuk Inventarisasi dan registrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah (IP4T) secara komprehensif dan sistematis dalam rangka 

pelaksanaan landreform. Salah satu warisan penting dari periode Habibie adalah 

terbitnya TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumberdaya Alam. Melalui TAP MPR inilah akhirnya menjadi 

pendorong munculnya IP4T sebagai salah satu instrumen pendataan tanah. IP4T 

secara sistematis dilakukan pada satu desa sebagai informasi untuk perencanaan 

kegiatan pertanahan dan perumusan kebijakan teknis. 

 Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, pendaftaran tanah dilakukan untuk 

mendukung peningkatan kinerja pelayanan pertanahan untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat melalui percepatan dan penyederhanaan pelayananan 

pertanahan. Lingkup pendaftaran tanah adalah sebagai bagian dari dukungan 

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan untuk mendukung peningkatan 

pembangunan nasional yang berkelanjutan. LARASITA (Layanan Rakyat untuk 

Sertifikasi Tanah) merupakan salah satu tinggalan kebijakan era SBY.  

 Pada era Joko Widodo, pendaftaran tanah dilakukan 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 serta mengurangi dan mencegah 

sengketa dan konflik pertanahan. Lingkup pendaftaran tanah adalah pendaftaran 

tanah dalam skema pendaftaran sistematik lengkap yang mencakup perencanaan, 

penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL 

(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan satuan tugas, penyuluhan, 

pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis 

untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta 

pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, 

pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan 

penyerahan hasil kegiatan dan pelaporan. Pada era Jokowi inilah percepatan 

pendaftaran tanah menjadi agenda prioritas dalam skema PTSL yang 

menggantikan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria).  
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Kebijakan terkini dari era Joko Widodo adalah lahirnya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Mengacu pada 

pasal 147 dan pasal 175 UU Cipta Kerja, pendaftaran tanah diselenggarakan 

secara elektronik (pasal 84). UU Cipta Kerja inilah yang kemudian diturunkan 

dalam PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan 

Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. PP ini mendorong penguatan pertanahan 

dalam wujud: penguatan hak pengelolaan, ruang atas tanah dan ruang bawah 

tanah, satuan rumah susun serta penggunaan dokumen elektronik dalam 

penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dalam PP ini disebutkan bahwa masyarakat 

wajib ikut serta dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang 

bertujuan untuk menciptakan kepastikan hukum hak atas tanah (Pasal 87 ayat 1) 

sebagaimana disebutkan, “Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah maka 

pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik wajib diikuti oleh pemilik bidang 

tanah”. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa karena klausul ‘wajib’ inilah, pemilik 

bidang tanah harus mendaftarkan tanahnya secara sporadik jika pemilik bidang 

tanah tidak mengikuti pendaftaran tanah secara sistematik. Selain itu disebutkan 

pula bahwa pendaftaran tanah mendasarkan pada kenyataan penguasaan fisik 

bidang tanah yang bersangkutan. Selanjutnya, berkaitan dengan alat bukti lama 

wajib didaftarkan paling lama 5 (lima) tahun sesuai target pendaftaran tanah dan 

setelah lima tahun tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar dalam kegiatan 

pendaftaran tanah. Percepatan jangka waktu pengumuman dilakukan untuk 

program PTSL yang dapat dilakukan dalam 14 hari dan untuk sporadik 30 tahun.  

 

D. Perubahan Orientasi dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia  

Dalam konteks implementasi kebijakan, secara detail perlu dipahami praktik 

pendaftaran tanah yang pernah dilakukan di Indonesia. Pada tahun 1961, 

pelaksanaan pendaftaran tanah yang seragam dan bersifat nasional masih 

tergantung dari kesiapan dan persiapan di masing-masing kabupaten sehingga 

pendaftaran tanah tidak serentak dilakukan ketika PP No. 10 tahun 1961 

diundangkan. Hal ini bisa dilihat dari D.I. Yogyakarta yang baru berlaku tanggal 1 

April 1985 dan Timor Timor dengan PP No. 18 Tahun 1991 (Parlindungan, 

1999). Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah ini dilaksanakan secara 

berangsur-angsur dan tidak dapat dilaksanakan sekaligus di seluruh wilayah 

Indonesia. Pendaftaran tanah di kota-kota didahulukan karena mendesaknya 

keperluan lalu lintas sosial ekonomi. Pendaftaran tanah pada masa awal ini 

menjadi bagian yang melekat kuat dengan kebijakan landreform.  
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Gambar .6. Pendaftaran Tanah pada Masa Landreform 

Istilah ‘pendaftaran dilekatkan pada fase kedua dimana didalamnya aktivitas yang 

dilakukan bukan pada legalisasi aset tetapi lebih kepada penelitian untuk 

memperoleh data yang lengkap mengenai situasi tanah-tanah yang akan menjadi 

objek landreform. Redistribusi tanah objek landreform dilakukan melalui 4 

tahapan yaitu: 1) persiapan; 2) pendaftaran; 3) penelitian; dan 4) pelaksanaan 

redistribusinya. Hal ini secara rinci dapat dilihat dalam praktik yang dilakukan di 

Purworejo.  

                     Pendaftaran Tanah dalam Pelaksanaan Landreform di Kabupaten 

Purworejo 

Fase Persiapan - dalam fase ini Panitia Landrefom Daerah Tingkat II dan 

Panitia Landreform Tingkat Camat dan Desa, mengadakan penerangan-

penerangan kepada masyarakat di daerah-daerah pedesaan mengenai arti 

dan tujuan dari pada landreform, demikian pula yang menjadi sasaran 

dari obyek landreform. Setelah panitia-panitia ini bertugas mengenai 

penerangan apa itu arti, tujuan dan yang menjadi sasaran obyek 

landreform di mana masyarakat pedesaan menerima dan menanggapi apa 

yang menjadi rencana pemerintah itu, ada yang mengajukan pertanyaan 

atau beberapa persoalan yang menyangkut masalah landreform itu. 

Sebelum persoalan itu mendapatkan penjelasan dari panitia, ada di 

antaranya merasa bahwa itu akan merugikan mereka, bahwa 

kekayaannya akan diambil dan akan dibagikan kepada orang lain dengan 

jalan begitu saja tanpa adanya imbangan yang pantas dan bagi yang akan 

menerimanya. Setelah itu semua mendapat penjelasan maka maksud itu 

dapat diterima dan dimengerti apa yang menjadi tujuan, arti dan sasaran 

dari landrefom yang akan dijalankan oleh pemerintah setempat. Setelah 

itu semua dapat diterima dan dimengerti dengan baik, baru Panitia 

meningkatkan tugasnya menuju ke taraf kedua yaitu dalam fase 

pendaftaran. 

Fase pendaftaran dilaksanakan oleh Pamong Desa dan bersama Panitia 

landreform Desa. Panitia ini menjalankan tugasnya yaitu mendaftari 

semua pemilikan tanah-tanah yang bersangkutan dengan tugas dari 

Pendaftaran 
ulang tanah 
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landrefom. Tugas Panitia Landreform Desa ini adalah mengadakan 

inventarisasi mengenai tanah-tanah pertanian sesuai dengan tugas-tugas 

dan petunjuk-petunjuk yang diserahkan kepada Panitia Landreform Desa. 

Setelah semua tugas ini dilaksanakan dan selesai kemudian daftar 

pencatatan ini ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh 

Camatnya di daerah yang bersangkutan. Kemudian berkas ini setelah 

mendapat penelitian dari Camat, lalu berkas ini dikirim kepada Panitia 

Landreform Daerah Tingkat II. Setelah berkas ini diterima kepada Panitia 

Landreform Tingkat II, lalu oleh Panitia Landreform Tingkat II 

mengadakan penelitian dari pada hasil-hasil kerja Panitia Landreform 

Tingkat Desa dan Kecamatan.  

Fase Penelitian Setelah berkas diterima Panitia Reforma Tingkat II dari 

Panitia Landreform Tingkat Kecamatan, oleh Panitia Landreform Tingkat 

II diadakan penelitian, kemudian Panitia Landreform Tingkat II, Panitia 

Landreform Tingkat Kecamatan dan Panitia Landreform Desa 

mengadakan pengecekan bersama di desa-desa itu. Selanjutnya hasil 

penelitian badan pekerja itu disidangkan di depan Panitia Landreform 

Tingkat II. Dalam hal penelitian, didapatkan dalam 16 Kecamatan di 

daerah Kabupaten Purworejo terdapat tanah-tanah kelebihan maksimum 

1960,824 hektar. Jumlah pelapor ada 145 orang. Tanah absentee jumlah 

pelapor ada 9.468 orang. Luas tanah yang dilaporkan ada 1467,313 

hektar. Hasil penelitian ini kemudian diusukan mengenai redistribusinya 

oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II kepada Kepala Inspeksi 

Agraria. Demikian selanjutnya mengenai besar ganti rugi yang harus 

dibayar kepada bekas pemilik. Tanah kelebihan yang harus dibayar 

kepada pemerintah oleh pemilik baru atas tanah-tanah kelebihan dan 

absentee yang sudah diredistribusikan. 

Fase Pelaksanaan Redistribusi - berdasarkan redistribusi ini akan 

direncanakan dan pembinaannya antara lain: a) rencana pembayaran 

ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum yang meliputi 

lokasi dari tiap-tiap kecamatan dimuat di daerah ini meliputi 16 

kecamatan, luas tanah kelebihan maksimum adalah 196.0284 hektar, 

besar ganti rugi Rp.8.517.888. Sedangkan tanah absentee adalah seluas 

1467,313 hektar. Besar ganti rugi Rp.523.993.120,- uang lama, atau 

Rp.64.581.274 kalau uang baru; b) Penyelesaian Surat Tanda Pernyataan 

Penyerahan Pembayaran uang ganti rugi dari bekas pemilik tanah 

kelebihan maksimum dan absentee; c) Pemberian Surat Keputusan kepada 

para petani penggarap atau penerima redistribusi tanah kelebihan 

maksimum dan absentee; d) Pemberian ganti rugi kepada 89 orang ex-

pemilik tanah kelebihan dari maksimum seluas 194.0284 hektar dan ganti 

rugi yang ahrus disetor dibayar kepada Pemerintah oleh pemilik baru 

penerima tanah-tanah absentee selaus 1467,313 hektar.   
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Sebelum berlakunya PP No. 10 tahun 1961 tugas Djawatan Pendaftaran Tanah 

ialah mendaftar dan mengukur tanah-tanah yang dibebani hak barat yang berarti 

tugasnya terbatas. Sedangkan PP No. 10 tahun 1961 memberi tugas lebih luas 

yaitu mendaftar semua tanah di seluruh Indonesia dengan sistem desa demi desa. 

Tahap pelaksanaan landreform sampai dengan akhir tahun 1960 merupakan tahun 

penetapan prinsip-prinsip. Periode selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1961 

merupakan tanggal perintah pelaksanaan landreform oleh presiden, perintah 

tersebut segera dijalankan dengan menyelenggarakan persiapan (periode persiapan 

pelaksanaan). Dalam periode persiapan ini, kegiatan-kegiatan dilakukan untuk 

mengadakan persiapan-persiapan pelaksanaan, perluasan publikasi, penyusunan 

aparatur pelaksanaan serta pengumpulan dan penelitian objek-objek landreform. 

Secara lengkap konsep pendaftaran tanah dalam skema landreform dapat dilihat 

dalam Gambar 7. 

Tingkat Penenerangan 

Memberikan penerangan seluas-luasnya dengan berbagai cara yang ditujukan kepada seluruh rakyat termasuk 

juga para pejabat-pejabat pemerintah dan anggota panita landreform 

 

 

Tingkat Pelaporan dan Pendaftaran Tanah Objek Landrerom 

Semua orang yang memiliki tanah pertanian yang melebihi batas maksimum harus melaporkan kepada panitia 

landreform setempat dan selanjutnya mendaftarkan pula tanah-tanah absentee dan tanah-tanah objek 

landrefom lainnya 

 

Tingkat Penelitian 

Mengadakan penelitian mengenai kebenaran laporan para pemilik tanah-tanah kelebihan maksimum juga 

tanah absentee dengan bukti-bukti yang ada seperti misalnya pethuk atau ketitir (surat pajak hasi bumi). Juga 

mencari pemilik-pemilik tanah kelebihan maksimum atau absentee yang tidak dilaporkan 

 

Tingkat penguasaan dan penetapan ganti rugi 

Panitia landreform menetapkan batas tanah dan melakukan pengukuran, pembuatan gambar secara kasar 

mengei luas, keterangan mengenai penggarap dan hal lain yang dianggap perlu. Pemberian surat keterangan 

(SPP) secara formal kepada bekas pemilik. 

 

Tingkat Peralihan atau persewaan 

 

Pemberian izin menggarap kepada tanah yang sudah dikuasai pemerintah selama paling lama 2 tahun dan 

memberikan surat izin menggarap ini sekaligus dengan penetapan uang sewanya. Penggarap yang telah 

diberikan izin menggarap tidak berarti nantinya akan mendapat redistribusi tanah, tetapi akan tergantung dari 

prioritas syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 8, 9, 10 dari PP No 224 tahun 1961. 

 

Gambar 7. Pendaftaran Tanah dalam Skema Landreform Awal 

Dalam perkembangannya pendaftaran tanah mengalami perubahan yang 

signifikan sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 8. Pada masa pelaksanaan 

landreform, pendaftaran tanah dilakukan untuk mengetahui dan memastikan 

tanah-tanah berlebih atau melebihi batas maksimum pemilikan yang selanjutnya 

menjadi objek landreform. Pendaftaran tanah merupakan instrumen reforma 

agraria.  
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Gambar.8. Poin Krusial Perubahan Orientasi dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia 

  

Pendaftaran tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. 

Namun ketika pendaftaran tanah tidak dilakukan dengan semangat reforma 

agraria, maka yang terjadi justru bisa sebaliknya yaitu mempertajam ketimpangan 

kepemilikan tanah. Hal ini menjadi satu catatan penting sebagaimana 

dimunculkan Surraya (2020), ketika ideologi hukum pendaftaran tanah berubah 

dari instrumen reforma agraria menjadi instrumen pasar tanah, tanah-tanah yang 

bersertifikat akan lebih mudah berpindah melalui mekanisme pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Departemen Agraria diturunkan menjadi Dirjen di 

Depdagri - Direktorat pendaftaran tanah. 

2) Pendaftaran tanah sudah bukan bagian landreform, 

lebih ke masalah administratif pertanahan. 

3) PP No. 10 Tahun 1961 tidak dicabut/diamandemen 

tapi pendaftaran tanah berorientasi pada kepastian 

hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan 

dan investasi. 

 

 

1) Redistribusi tanah pertanian kelebihan maksimum 

terutama di Jawa (Pembatasan lahan pertanian 

ditegaskan melalui Perpu No.56 (Prp) Tahun 1960). 

Menciptakan kedaulatan pangan dengan terlebih 

dahulu menata penguasaan tanah-tanah pertanian. 

2) Pelaksanaan landrefom secara tegas, setelah 

dilakukan pendaftaran tanah, tahapan lanjutnya 

adalah penentuan tanah yang dikategorikan 'tanah 

lebih' dan meredistribusikannya kepada petani tak 

bertanah. 

Kerja Pendaftaran tanah ‘lambat’ 

48 tahun (1961-1997) hanya berhasil mendaftar 87 bidang 

Kerja pendaftaran tanah adalah percepatan’ 
(1997 masih tersisa 75 bidang)- 85 juta bidang (2012) 

dan 10 juta bidang  

Belum tersedianya dana yang cukup, proses pendaftaran tanah oleh masyarakat yang dipandang masih berbelit-belit, 

kurangnya kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, kurang terampilnya aparat pelaksana  

Orde Lama 

(Era Soekarno) Awal orde Baru

(Era Soeharto)
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Gambar.9. Perubahan Orientasi/Semangat dalam Pendaftaran Tanah 

 

E. Praktik Pendaftaran Tanah dalam Skema Kebijakan ‘Percepatan’ 

Pendaftaran Tanah 

Pada awalnya, kebijakan pendaftaran tanah di Indonesia memiliki catatan tentang 

berbagai kendala pelaksanaannya dari mulai anggaran, peralatan, tenaga serta 

keadaan objektif dari tanah-tanahnya sendiri. Jumlah bidang yang besar dan 

tersebar di wilayah yang luas serta sebagian besar penguasaan yang tidak 

didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya 

kebenarannya menjadi hambatan yang cukup signifikan.11 Puslitbang BPN RI 

 
11 Sebagaimana dijelaskan oleh Puslitbang BPN RI (2013), kendala utama rendahnya percepatan 

pendaftaran tanah terutama diindikasikan pada internal BPN yang disebabkan kurangnya anggaran, sarana 

dan prasarana serta sumberdaya manusia. Sementara itu kendala eksternal BPN yaitu kendala yang berasal 

dari masyarakat antara lain: adanya indikasi beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat disebabkan oleh 

peraturan perpajakan terkait dengan BPHTB dan biaya lainnya yang mengakibatkan rendahnya kemauan 

masyarakat dalam mendaftaran tanah, selain itu juga adanya indikasi belum ada bukti kepemilikan bagi tanah 

adat atau yang serupa yang telah terindividualisasi di beberapa daerah. Sementara itu, terdapat juga beberapa 

kendala ekternal atau kendala yang berasal dari masyarakat yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk 

mendaftarkan tanahnya yaitu: 1) minimnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat dan 

kepala desa/lurah mengenai BPN/Kantor Pertanahan, Sertifikat tanah, persyaratan, biaya, jangka waktu; 2) 

Minimnya alas hak dan riwayat tanah yang dimiliki oleh masyarakat sedangkan rekomendasi yang dibuat 

oleh kelurahan/kantor desa masih banyak yang mengambang sehingga aparat di BPN masih harus lebih teliti 

untuk meneruskan proses permohonan tersebut; 3) di luar Jawa belum ada alas ha katas tanah sebagai bukti 

kepemilikan bekas tanah adat, kepemilikan atas tanah dirasakan cukup apabila sudah diakui oleh 

tetangga/masyarakat di wilayah tersebut. Bagi masyarakat yang menduduki tanah negara diterbitkan SKT, 

PP No. 24 tahun 
1997 
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(2013) menyebutkan bahwa sebagian besar tanah-tanah yang belum terdaftar 

berada di daerah pedesaan dan pinggiran perkotaan yang mayoritas penduduknya 

bekerja di sektor pertanian di mana tanah merupakan sumber pokok pendapatan 

mereka.12 Dalam konteks ini, penguasaan tanah ditempatkan sebatas manfaat 

fisik, dan belum menempatkan cakupannya dari aspek hukum yang berkaitan 

dengan bukti penguasaan dan pemilikan tanah.  

  Oleh karena berbagai kendala inilah, pada dasarnya capaian pendaftaran 

tanah sejak kebijakan ini diimplementasikan pertama kali pada tahun 1960, masih 

dinilai tidak memuaskan. Kompleksitas persoalan ini juga semakin bertambah 

dengan perubahan yang terjadi akibat pewarisan, pemisahan dan pemberian hak-

hak baru. Harsono (2003) mencatat bahwa pendaftaran tanah yang 

diselenggarakan melalui PP No. 10 Tahun 1961 selama lebih dari 30 tahun belum 

cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah yang 

memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang tanah yang 

sudah didaftar.  

Program percepatan pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk mendaftar bidang-bidang tanah di Indonesia. 

Pemerintah menghadirkan berbagai program percepatan pendaftaran tanah di 

antaranya: PRONA, Proda, Ajudikasi, Sertifikasi Massal Swadaya (SMS), dan 

Sertifikasi Tanah Lintas Sektor di daerah transmigrasi dan lain-lain (Tim 

Penelitian Puslitbang BPN RI, 2013). Percepatan pendaftaran melalui program-

program ini pada dasarnya ditargetkan untuk bisa melakukan pendaftaran tanah 

secara lebih luas. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari capaian pendaftaran 

tanah di Indonesia yang dinilai masih rendah. Pendaftaran tanah memang 

merupakan target yang dibebankan pada Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan 

agar seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar. Berdasarkan estimasi tahun 

2019, jumlah bidang tanah di seluruh Indonesia adalah ±126.000.000 bidang dan 

jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar sampai dengan akhir tahun 2019 

mencapai 67.345.894 bidang. Angka ini menunjukkan bahwa sampai dengan 

akhir tahun 2019, persentase jumlah tanah yang terdaftar di Indonesia mencapai 

53,45persen.  

 
namun kadang-kadang SKT yang dimiliki masyarakat tumpang tindih; 4) ketertiban/pencatatan administrasi 

pertanahan di desa/kelurahan sangat minim.  
12 Penelitian yang dilakukan Puslitbang BPN RI pada tahun 2013, menunjukkan bahwa kebutuhan 

untuk mensertifikatkan tanah ternyata lebih banyak dijumpai pada kelompok masyarakat berpenghasilan 

tinggi (semakin tinggi penghasilan, maka seseorang cenderung semakin membutuhkan sertifikat). Responden 

yang berpenghasilan diatas 1,5 juta, 100persen mau mengurus sertifikat. Hal ini berkaitan dengan temuan 

bahwa kelas penghasilan inilah yang lebih sanggup untuk membayar pengurusan sertifikat. Hal ini 

menegaskan sekali lagi bahwa salah satu kendala utama dalam pengurusan sertifikat adalah masih tingginya 

anggapan masyarakat bahwa untuk mengurus sertifikat tanah memerlukan biaya yang mahal. Mereka ini rata-

rata merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta atau PNS. Hal yang berkebalikan 

terjadi pada kelompok penghasilan dibawah 1,5 juta. Mereka ini umumnya bekerja sebagai petani dan 

nelayan. Tingkat kebutuhan untuk mensertifikatkan tanahnya lebih rendah daripada kelompok yang 

berpenghasilan tinggi.  
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Program percepatan dalam pendaftaran tanah ini sudah diawali sejak tahun 

1980-an sampai dengan saat ini (tahun 2021). Objek pendaftaran tanah atau 

pensertifikatan adalah bidang-bidang tanah yang belum terdaftar yang tersebar di 

seluruh Indonesia terutama di wilayah-wilayah perdesaan. Pendaftaran tanah ini 

juga dikelola tidak hanya dengan skema pendanaan dari pemerintah Indonesia 

sendiri namun juga melibatkan skema pendanaan eksternal. Fasilitasi percepatan 

pendaftaran tanah di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 3. 

Tabel. 3. Fasilitasi Percepatan Pendaftaran Tanah yang Dilakukan Pemerintah Indonesia 

Program Tahun  Tujuan Kegiatan Pengaturan Sasaran 

Program/Objek 

pensertifikatan 

PRONA 

(Proyek 

Operasi 

Nasional 

Agraria) 

1981 - 2016 Menumbuhkan 

kesadaran hukum 

masyarakat dalam 

bidang pertanahan 

sebagai usaha 

menciptakan stabilitas 

sosial politik serta 

pembangunan bidang 

ekonomi 

Sertifikasi massal, 

penyuluhan hukum 

agraria, 

inventarisasi 

sengketa tanah 

Keputusan 

Menteri Dalam 

Negeri Nomor 

189 Tahun 1981 

 

Permen Agraria 

dan Tata 

Ruang/Kepala 

BPN No 4 Tahun 

2015 tentang 

PRONA 

Desa yang sudah 

ada peta situasinya, 

desa/daerah yang 

sudah mempunyai 

peta dari instansi 

lain/peta-peta lain, 

daerah yang tidak 

ada sengketa/persil 

yang tidak dalam 

sengketa 

PAP (Proyek 

Administrasi 

pertanahan) 

atau LAP 

(Land 

Administration 

Project) 

1994-1999 Percepatan pendaftaran 

tanah, peningkatan 

sistem administrasi 

pertanahan dan 

pengembangan 

kebijakan pertanahan 

jangka panjang. 

Menyebar titik-titik 

layanan dari tingkat 

Kantor BPN 

Kabupaten/Kota ke 

Base camp sebagai 

unit pelayanan di 

tingkat 

kelurahan/desa; 

mendelegasikan 

tanggungjawab 

penerbitan sertifikat 

dari Kepala Kantor 

BPN kepada Ketua 

Tim Ajudikasi pada 

Base Camp; 

melakukan 

kemitraan dengan 

swasta dalam 

pemetaan dan 

pengukuran bidang 

tanah; menciptakan 

kemitraan dengan 

masyarakat dalam 

pelaksanaan data 

yuridis kepemilikan 

tanah 

Permen Agraria/ 

Kepala BPN No 

1 Tahun 1995 

tentang 

Penyelenggaraan 

Pendaftaran 

Tanah 

Sistematik. 

Bidang-bidang 

tanah yang belum 

terdaftar 

LMPDP (Land 

Development 

and Policy 

Development 

Project) 

1996-2000 

dilanjutkan 

2004-2009 

Mewujudkan program 

peningkatan penataan 

manajemen pertanahan 

melalui percepatan 

pendaftaran tanah 

sistematik untuk 

mendukung 

pengembangan 

kebijakan dan sistem 

manajemen pertanahan 

yang terpadu dan 

Pendaftaran tanah 

secara massal  

PP 24 Tahun 

1997 

 

Loan Agreement 

Development 

Credit Agreement 

antara RI dengan 

Bank Dunia 

dengan Loan 

(IBRD) No. 4731 

IND dan Credit 

Masyarakat yang 

belum memiliki 

Sertifikat Hak Atas 

Tanah namun telah 

memiliki dasar-

dasar penguasaan 

pemilikan tanah  
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terkoordinasi dan 

meningkatkan jaminan 

kepastian 41hak atas 

tanah dan 

meningkatkan efisiensi 

dan transparansi 

kualitas pelayanan 

pemberian hak atas 

tanah dan 

pendaftarannya 

IDA No.3884 

IND tentang 

LMPDP 

LARASITA 

(kantor tanah 

bergerak) 

2009 Menyiapkan 

masyarakat untuk 

pelaksanaan reforma 

agraria (pembaruan 

agraria nasional); 

melaksanakan 

pemberdayaan dan 

pendampingan 

masyarakat; 

pendeteksian awal 

tanah-tanah terlantar; 

pendeteksian awal 

tanah yang bermasalah; 

meningkatkan legasisasi 

aset tanah masyarakat 

Legalisasi aset, 

layanan online 

pertanahan (one day 

service) 

Peraturan Kepala 

BPN RI Nomor 

18 Tahun 2009 

Daerah yang jauh 

dari pusat 

kota/terpencil, 

daerah dengan 

tingkat ekonomi 

menengah ke 

bawah/daerah yang 

belum pernah 

menjadi objek 

PRONA/ajudikasi/L

MPDPP atau 

pensertifikatan 

massal lainnya 

PTSL 

(Pendaftaran 

Tanah 

Sistematik 

Lengkap) 

2016, 2017, 

2018-

sekarang 

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 serta 

mengurangi dan 

mencegah sengketa dan 

konflik pertanahan. 

Program 

Sertifipikasi Lintas 

Sektor, Program 

sertipikasi massal 

swadaya 

masyarakat; 

sertipikasi massal 

redistribusi tanah 

objek landreform, 

konsolidasi tanah 

dan transmigrasi; 

sertipikasi lain yang 

sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundangan 

Permen Agraria 

dan Tata 

Ruang/Kepala 

BPN No 35 

Tahun 2016 

 

Instruksi Presiden 

Nomor 2 Tahun 

2018;  

semula Permen 

Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala 

BPN No  12 

Tahun 2017 yang 

dicabut dengan  

Peraturan 

Menteri Agraria 

dan Tata 

Ruang/Kepala 

BPN Nomor 6 

Tahun 2018 

Seluruh bidang 

tanah baik yang 

belum ada hak atas 

tanahnya maupun 

bidang tanah hak 

yang memiliki hak 

dalam rangka 

memperbaiki 

kualitas data 

pertanahan; bidang 

tanah yang sudah 

ada tanda batasnya 

maupun yang akan 

ditetapkan tanda 

batasnya dalam 

pelaksanaan 

kegiatan PTSL 

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2020 

Dalam konteks ‘percepatan pendaftaran tanah’, Bank Dunia berperan 

penting untuk mendukung kebijakan ini. Sebagaimana yang dilakukan pada awal 

tahun 1980-an di berbagai negara berkembang (low income and low middle 

income countries) dan negara yang sedang berada dalam proses transisi ke 

demokrasi, Bank Dunia juga mengambil tempat dalam kebijakan manajemen 

pertanahan di Indonesia.13 Bank Dunia tercatat memberikan pinjaman kepada 

 
13 Sejak awal tahun 1980-an, Bank Dunia mulai memberikan pinjaman untuk berbagai proyek 

terkait dengan registrasi dan sertifikasi tanah serta manajemen pertanahan agar sejalan dengan kepentingan 

investasi global dan pandangan Bank Dunia tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Beberapa contoh 

negara dimana Bank Dunia masuk untuk mengintevensi dengan pendanaan untuk administrasi pertanahan 

yaitu: Thailand, Brasil, Zimbabwe, Rusia, Tanzania, Albania, Filipina, dan Indonesia. Lebih lanjut lihat 
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pemerintah Indonesia untuk menjalankan perbaikan administrasi pertanahan. 

Proyek dari Bank Dunia ini antara lain: Proyek Administrasi Pertanahan (Land 

Administration Project-PAP/LAP) pada tahun 1994-1999; Proyek Pengembangan 

Manajemen dan Kebijakan Pertanahan (Land Management and Policy 

Development Project-LMPDP) tahun 1996-2000 yang dilanjutkan kembali pada 

tahun 2004-2009 serta Registration of Aceh Land Administration System 

(RALAS) pada tahun 2005-2009. 14 

Sejak 1990-an, banyak aktivitas pelayanan publik yang berkaitan dengan 

administrasi pertanahan di Indonesia khususnya untuk pendaftaran tanah yang 

ditopang oleh dana pinjaman dari Bank Dunia. Tahun 1994, pemerintahan baru 

pasca reformasi diberikan pinjaman oleh Bank Dunia untuk menjalankan 

perbaikan administrasi pertanahan, pendaftaran sistematik maupun sporadik dan 

digitalisasi sistem informasi pertanahan. Proyek pinjaman ini disebut dengan 

Proyek Administrasi Pertanahan (Land Administration Project, PAP/LAP 1994-

1999) kemudian dilanjutkan dengan Proyek Pengembangan Manajemen dan 

Kebijakan Pertanahan (Land Management and Policy Development Project, 

LMPDP).  

Untuk selanjutnya, Bank Dunia juga telah memberikan pinjaman sekitar 

200 juta Dolar AS untuk mendukung program terserfifikasinya semua persil tanah 

pada 2025. Pinjaman 200 juta Dolas AS terdiri dari 3 komponen aktivitas yaitu: 1) 

pemetaan partisipatif dan reforma agraria (participatory mapping and agrarian 

reform), 2) infrastruktur data geospasial dan pengelolaan lingkungan sumberdaya 

alam (Geospatial Data Infrastructure for Environmental and Natural Resource 

Management) serta 3) manajemen proyek, pengembangan institusi dan monitoring 

(Project Management, Institusional Development and Monitoring). Tujuan dari 

dukungan Bank Dunia ini adalah menghasilkan peta-peta persil di tingkat desa di 

daerah yang menjadi target poyek, mendata seluruh klaim hak atas tanah dan 

memfasilitasi pengaturan dan pendaftaran hak-hak atas tanah dalam 'e-land' 

(electronic land administration system). Kegiatannya meliputi persiapan untuk 

pengumpulan dan pemrosesan data untuk PTSL, pelaksanaan PTSL secara 

inklusif dan partisipatif di propinsi-propinsi yang menjadi target proyek, 

pengembangan e-land, peluncuran e-land di kabupaten-kabupaten proyek, 

pendaftaran dan regulasi hak-hak atas tanag dalam eland, penerbitan dokumen hak 

atas tanah, bantuan hukum dan dukungan untuk penyelesaian sengketa dan 

gugatan. Instruksi yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada bulan Februari 2008 

mengenai Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Seluruh Wilayah 

Indonesia merupakan bagian dari rencana pelaksanaan program yang didukung 

oleh pinjaman Bank Dunia. 

 
Dianto Bachriadi. 2019. Panas Tidak Sampai Petang: Reforma Agraria Dipandu Hutang. Seri Kebijakan 

Agraria dan Pembangunan Pasca Orde Baru No 03/WP-KAPPOB/II/2019, hlm 9.  
14 Fauzi (2009) mencatat bahwa pada berturut-turut dari mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 

2008, sertifikat yang dihasilkan dari skema yang didanai peoyek Bank Dunia melalui LMPDP yaitu: 330.000 

pada tahun 2005; 507.000 pada tahun 2006; 645.000 pada tahun 2007 dan 651.000 pada tahun 2008.  



43 
 

Agenda percepatan pendaftaran tanah yang lain adalah Proyek Nasional 

Agraria. PRONA lahir pada tahun 1981. PRONA atau Proyek Nasional Agraria 

adalah usaha pemerintah dengan suatu subsidi untuk melakukan pendaftaran tanah 

secara massal. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No 189 Tahun 1981 

tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, program ini diupayakan untuk 

membantu golongan masyarakat ekonomi lemah. Pensertifikatan massal ini 

bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah 

sebagai bukti yang kuat, pengelakan sengketa tanah dan untuk mengurangi 

kerawanan/kepekaan di bidang pertanahan, sebagai usaha untuk menciptakan 

stabilitas sosial politik di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan operasional, 

Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah bertanggungjawab untuk 

daerahnya masing-masing. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri No 

594.3/4642/Agr menunjukkan pengaturan pensertifikatan tanah melalui PRONA 

ini diatur dengan cara: 1) untuk golongan ekonomi lemah yang diatur dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1981 di mana biaya 

operasionalnya diberi subsidi dengan anggaran Pemerintah Pusat melalui APBN 

dan APBD yaitu melalui Pemerintah Daerah; 2) Golongan mampu yang diatur 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 tahun 1981 jo. Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No. 266 Tahun 1982, di mana biaya operasionalnya 

dibebankan pada swadaya para anggota masyarakat yang akan menerima sertifikat 

(Parlindungan, 1999:45).  

Ketika itu Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Agraria 

menetapkan program tahunan sebagai upaya mencari pendekatan dan cara 

pemecahan yang konsepsional terhadap masalah-masalah pertanahan di Indonesia. 

Sebagai realisasi kebijakan ini, pemerintah menetapkan Catur Tertib Pertanahan 

yang terdiri dari: tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib 

penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Kegiatan 

PRONA ini pada awalnya dicoba di tiga propinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur 

dan Sulawesi Selatan. Pada tahun kedua, baru program ini dilaksanakan di 

propinsi-propinsi lainnya. PRONA diarahkan agar dapat memberikan pelayanan 

yang cepat, mudah dan biaya relative murah agar terjangkau oleh segenap lapisan 

masyarakat terutama golongan ekonomi lemah. Pelaksanaan PRONA diatur 

melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981.  

Mengacu pada Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 tahun 1974, tugas 

pokok keagrariaan (pertanahan) merupakan tugas pokok Departemen Dalam 

Negeri dengan Direktorat Jenderal Agraria sebagai pelaksana utamanya. Dalam 

pelaksanaan tugas inilah kemudian dikenal apa yang disebut ‘siklus agraria’. 

Siklus agraria merupakan keterkaitan atau kepaduan antara berbagai tugas dan 

fungsi di dalam Direktorat Jenderal Agraria. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam 

skema PRONA ketika itu ada di dalam siklus ini sehingga ketika ada kemacetan 

dalam salah satu siklus, maka kegiatan pendaftaran tanah pun akan mengalami 

kelambatan. 
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Gambar.10. Siklus Agraria – keterkaitan antarbidang tugas agraria 

Bidang tata guna tanah bertugas memberikan pedoman dan pengarahan 

untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tanah sesuai dengan persediaan dan 

kemampuan tanah dengan kegiatan yang mencakup survei tata guna tanah, yang 

hasilnya berupa peta-peta penggunaan tanah dan kemampuan tanah sekaligus data 

lain mengenai tanah yang bersangkutan. Melalui bidang inilah dihasilkan bahan 

pertimbangan dalam pemberian, pengakuan/penegasan hak-hak atas tanah. 

Selanjutnya adalah bidang landreform yang bertugas membatasi penguasaan dan 

pemilikan tanah agar diperoleh pemerataan pendapatan dan hasil secara adil. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini mencakup penghapusan 

sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang luasnya tak terbatas dengan 

mengadakan pembatasan maksimum dan minimum untuk tiap keluarga; 

mengadakan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai dan 

larangan untuk melakukan pemecahan pemilikan tanah pertanian; memperbaiki 

sistem penguasaan tanah tradisional dalam bentuk bagi hasil dan gadai tanah 

pertanian; menyelenggarakan redistribusi tanah-tanah kelebihan maksimum; 

melaksanakan pembayaran ganti rugi pada bekas pemilik tanah yang terkena 

aturan landreform, serta melaksanakan usaha pengembangan dan tindak lanjut 

terhadap petani-petani landreform. Namun pada kenyataannya, dalam pelaksanaan 

PRONA, bidang landreform lebih menitikberatan pada redistribusi tanah saja. 

Salah satu kegiatan yang bisa menghasilkan sertifikat hak atas tanah dalam 

PRONA adalah pemberian hak dalam rangka redistribusi atas tanah Negara yang 

menjadi objek landrefom. Bidang pengurusan hak-hak tanah bertugas 

memberikan layanan umum bagi yang memerlukan tanah untuk kegiatan-kegiatan 

usahanya serta mengadakan pengawasan terhadap pemindahan hak-hak atas tanah. 

Berkaitan dengan pengurusan PRONA, bidang ini menitikberatkan pada 

pengurusan/penyelesaian hak-hak atas tanah yang meliputi: pemberian hak-hak 

atas tanah Negara, pengakuan/penegesan terhadap hak tanah Adat dan 

penyelesaian sengketa tanah yang bersifat strategis. Bidang terakhir dalam ‘siklus 

agraria’ adalah pendaftaran tanah. Bidang pendaftaran tanah bertugas 

menyelenggarakan pendaftaran tanah meliputi: pengukuran, pemetaan dan 

1. Tata Guna 
Tanah

2. 
Landreform

3. 
Pengurusan 

Hak-Hak 
Tanah

4. 
Pendaftaran 

Tanah
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pembukuan tanah yang menghasilkan peta pendaftaran, pendaftaran hak-hak atas 

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

sebagai alat bukti yang kuat berupa sertifikat tanah. Tata usaha pendaftaran tanah 

menggunakan 4 (empat) macam daftar yaitu: daftar tanah, daftar buku tanah, 

daftar surat ukur dan daftar nama. Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi 

desa. baik desa yang pendaftaran tanahnya diselenggarakan secara lengkap (desa 

lengkap) ataupun di desa yang belum diselenggarakan pendaftaran tanahnya 

secara lengkap (belum lengkap).  

 

Desa Lengkap 

 

Penyelidikan terhadap bidang tanah yang 

bersangkutan (apa jenis haknya, siapa subjek haknya, 

hak-hak yang membebaninya dsb) 

 

Penetapan batas-batas dengan persetujuan pemilik 

tanah yang berbatasan 

 

Pembuatan peta-peta pendaftaran tanah 

 

Pengumuman di kantor kepala desa (selama 2 bulan) 

 

Pengesahan peta pendaftaran tanah 

 

Pembuatan surat ukur 

 

Pembuatan salinan buku tanah 

 

Penjilidan surat ukur dan salinan buku tanah menjadi 

satu dan pemberian sampul 

 

Sertifikat hak tanah 

Desa Belum Lengkap 

 

Penetapan suatu daerah sebagai ‘daerah persiapan’ 

 

Pengukuran dan pemetaan tanah-tanah di ‘daerah 

persiapan’ 

 

Pembuatan peta situasi 

 

Penetapan ‘daerah persiapan’ sebagai ‘desa lengkap’ 

 

Pembuatan surat ukur 

 

Pembuatan salinan buku tanah 

 

Penjilidan surat ukur dan salinan buku tanah menjadi 

satu dan pemberian sampul 

 

Sertifikat hak tanah 

 

 

 

Gambar.11. Tahapan Pendaftaran Tanah dalam Skema ‘Desa Lengkap’ dan ‘Desa Belum 

Lengkap’ 

 

Sumber: Sudjito, 1987:65 

 

Salah satu praktik dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA dapat 

dilihat dalam pelaksanaan yang dilakukan di Kotamadya Malang berikut ini:  

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui PRONA di Kotamadya Malang 

PRONA merupakan program pensertifikatan massal yang diprioritaskan 

pada golongan lemah. Kotamadya Malang melalui SK Walikota No. 

473/V/X/1981 tanggal 29 September 1981 menetapkan 5 (lima desa) 

sebagai daerah lokasi Proyek Agraria tahap pertama yaitu: Desa 

Polehan, Desa Gadang, Desa Kedung Kandang dan Desa Bandung 

Rejosari yang berada di Kecamatan Kedung Kandang serta Desa 

Blimbing di Kecamatan Blimbing. Pada tanggal 10 Desember 1982, 

ditetapkan lokasi Proyek PRONA tahap kedua yaitu: Desa Polehan, Desa 

Kebinsari, Desa Kota Lama dan Desa Mergosono di Kecamatan Kedung 

Kandang serta Desa Tanjungrejo di Kecamatan Klojen. PRONA 
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diumumkan terlebih dahulu di desa-desa yang menjadi lokasi proyek. 

Pemohon diminta untuk mendaftarkan diri di balai desa. Pasca 

pendaftaran, panitia mendatangi para pemohon untuk mengetahui status 

tanah mereka. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semua 

penduduk di lokasi ini tidak mempunyai alat bukti hak milik yang kuat. 

Mereka hanya memiliki patok. Luas tanah yang berhasil disertifikasi 

melalui PRONA tahap pertama dan kedua sejumlah 477.774 m² dengan 

sertifikat yang dikeluarkan sebanyak 1.617 buah (Prakoso dan Purwanto, 

1985).  

Selain PRONA, melalui Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009 

tanggal 11 Mei 2009, dikenalkanlah pola pengelolaan pertanahan yang disebut 

LARASITA. Pelaksanaan LARASITA dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sesuai sebagai Kantor Pertanahan yang 

bergerak (mobile service), yang mendekatkan layanan pertanahan agar masyarakat 

dapat melakukan pengurusan tanahnya dengan lebih mudah, lebih cepat dan tanpa 

perantara. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor pertanahan, mereka cukup 

menunggu di rumah saja atau di lokasi-lokasi yang telah ditentukan tempat dan 

waktunya kemudian masyarakat akan dilayani di mobil LARASITA dari mulai 

pendaftaran sampai dengan penyerahan produknya. Kegiatan operasional 

LARASITA menggunakan kendaraan mobil dan motor dengan dilengkapi 

seperangkat Teknologi Informasi (IT) yang dapat menghubungkan secara ‘on 

line’ pelayanan pertanahan dari mobil LARASITA dengan server KKP 

(Komputerisasi pertanahan).15 Warga masyarakat pengguna layanan tidak perlu 

datang ke kantor pertanahan (statis) cukup dilayani di lokasi masing-masing yang 

dikunjungi oleh mobil LARASITA sesuai jadwal kunjungan yang telah ditetapkan 

(Puslitbang BPN, 2013).  

 

 

 

 
15Sebagaimana ditambahkan oleh Irawan (2017), LARASITA merupakan layanan jemput bola 

dengan kunjungan ke rumah-rumah warga seara online dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang 

dihubungkan melalui satelit yang tersambung dengan kantor pertanahan dengan cara memanfaatkan fasilitas 

internet dan wireless communication system. 
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Gambar.12. Layanan Mobile Service – LARASITA 

Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20190904/47/1144507/kementerian-atrbpn-

segera-luncurkan-layanan-elektronik 

 

Fokus daerah layanan LARASITA adalah daerah yang jauh dari pusat 

kota/terpencil, daerah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah atau daerah 

yang belum pernah menjadi objek PRONA/Ajudikasi/LMPDP atau program 

penserfitikatan massal lainnya (Bangko dan Pinudji, 2014). Fokus utama 

LARASITA adalah legalisasi aset. Kegiatan yang dilakukan dominan pada 

tahapan pendaftaran tanah pertama kali dan kegiatan pendaftaran yang bersifat 

derivatif seperti peningkatan hak dan balik nama. LARASITA mampu 

meningkatkan jumlah produk sertifikat yang dihasilkan. LARASITA diharapkan 

mampu memberikan layanan pertanahan yang mudah dari segi kelengkapan 

berkas pendaftaran tanah dan murah dari sisi biaya transportasi. Beberapa 

kegiatan lain yang sebenarnya juga bisa dilakukan melalui LARASITA antara 

lain: pemberdayaan masyarakat, pendeteksian awal tanah bermasalah, 

pendeteksian awal tanah terlantar dan pendeteksian awal kesesuaian P4T dengan 

RTRW belum bisa dilakukan secara efektif. Semuanya masih berada pada tahapan 

observasi awal, tanggapan terhadap aduan dan konsultasi non formal dan 

sosialisasi.  

Pada kenyataannya, pelaksanaan layanan pendaftaran tanah melalui 

LARASITA juga menemui banyak kendala. Penelitian Irawan (2017) 

menunjukkan salah satu contoh kegagalan program layanan untuk sertifikasi tanah 

(LARASITA) di Kabupaten Kampar. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya tujuan 

dan sasaran yang diinginkan dari program ini. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi evaluasi kebijakan yaitu: kurangnya sosialisasi, kurangnya 

sumberdaya manusia dan anggaran operasional, minimnya kendaraan bergerak 

dan perangkat komunikasi yang sering terganggu serta persepsi masyarakat 

tentang program ini. Pelayanan program LARASITA tidak dapat dilaksanakan di 

setiap desa/kelurahan dikarenakan terlalu luasnya wilayah Kabupaten Kampar 

yang harus dilayani yaitu sebanyak 245 kelurahan/desa. Masih banyak kecamatan 
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yang belum terjamah pelayanan LARASITA serta beberapa daerah yang masih 

belum memiliki akses transportasi yang baik dikarenakan daerah yang jauh dan 

terpencil menyebabkan sulitnya pegawai LARASITA untuk menjangkau dan 

mendatangi daerah-daerah tersebut. Hal serupa juga terjadi di Kota Badung. Hasil 

penelitian Artana (2018) menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah 

melalui LARASITA tidak berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 

implementor baik yang berada di kantor maupun implementor yang ditugaskan 

langsung turun ke lapangan. Ditemukan tumpang tindih antara kebijakan yaitu 

program LARASITA dan program PRONA. Banyak masyarakat yang juga tidak 

mengenal program LARASITA. Hal ini berakibat pada sedikitnya jumlah 

permohonan pendaftaran tanah yang masuk. Belum banyak masyarakat yang 

memanfaatkan program LARASITA untuk mensertifikatkan tanahnya. Rahman 

dkk (2019) menyebutkan bahwa temuan di lapangan terkait dengan kebijakan 

LARASITA ternyata masih sangat bermasalah. Lemahnya implementasi 

kebijakan di lapangan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam antara 

visi pimpinan dan pelaksana di lapangan. Dikhawatirkan terjadi indikasi 

pemborosan anggaran negara terkait dengan tidak berjalannya kebijakan 

LARASITA secara baik. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari banyaknya mobil 

LARASITA di daerah-daerah yang sudah dibeli dengan anggaran negara tetapi 

tidak semuanya beroperasi atau tidak difungsikan seperti yang diharapkan. 

 Percepatan pendaftaran yang selanjutnya digencarkan pemerintah adalah 

pendaftaran tanah dalam skema PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap). 

Sebelum PTSL diluncurkan pada tahun 2017, kapasitas pemetaan dan sertifikasi 

tanah sekitar 0,5 hingga 1 juta bidang tanah per tahun. Sejak tahun 2017, 

pendaftaran tanah terus dikampanyekan secara masif. Pada tahun 2017, PTSL 

mencapai 5 juta bidang tanah dan di tahun 2018 jumlah bidang tanah meningkat 

menjadi 7 juta bidang. Pada tahun 2019, target bidang ditingkatkan menjadi 9 juta 

bidang dan sisanya sejumlah 50 juta bidang tanah akan diselesaikan sampai 

dengan tahun 2021. Hal ini dikonfirmasi sendiri oleh Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, sebagaimana dikutip berikut 

ini:  

“Kementerian ATR/BPN telah berhasil mensertifikatkan sebanyak 5,4 juta 

pada tahun 2017, sebanyak 9,3 juta pada tahun 2018, dan sebanyak 11,2 

juta pada Tahun 2019. Karena pandemi dan refocusing anggaran, target 

PTSL 2020 menjadi 7.370.510 bidang dan pada saat ini telah terealisasi 

sebanyak 6,5 juta bidang”16 

PTSL didesain untuk memetakan semua bidang tanah dan mensertifikatkan semua 

bidang tanah yang ada di setiap desa. Dari hasil PTSL tahun 2018, terdapat 7,7 

juta bidang tanah yang 62,1persen di antaranya dapat ditindaklanjuti dengan 

pendaftaran secara formal (Aditya et al, 2020). Alokasi pendanaan untuk 

 
16 Lebih lanjut lihat Humas Sekretariat Kabinet RI. 2020. ‘Presiden Jokowi Serahkan 1 Juta 

Sertifikat Tanah Untuk Rakyat’  https://setkab.go.id/presiden-targetkan-seluruh-tanah-di-indonesia-

bersertifikat-pada-2025/ 

https://setkab.go.id/presiden-targetkan-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertifikat-pada-2025/
https://setkab.go.id/presiden-targetkan-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertifikat-pada-2025/
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melaksanakan PTSL diperoleh dari dana pemerintah pusat, dana pemerintah 

daerah, CSR, ataupun juga dari masyarakat setempat. 

Pada kenyataannya, pelaksanaan pendaftaran tanah dalam skema PTSL, 

bukan tanpa kendala. Selain persoalan klasik yang terulang kembali seperti 

keterbatasan SDM, anggaran dan infrastruktur untuk pengukuran bidang, 

persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah tingginya jumlah tanah yang 

masuk dalam sengketa dan konflik pertanahan. Mujiburrohman (2018) mencatat 

beberapa problem yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan PTSL yang di 

antaranya adalah masih sulitnya melakukan pembukuan dan penerbitan sertifikat 

hak atas tanah untuk tanah absentee dan tanah kelebihan maksimum. Tanah 

absentee dan tanah kelebihan maksimum masuk dalam kategori K3 yaitu bidang 

tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan karena subjek 

haknya terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan dan data pendaftaran tanah 

harus selalu dilakukan penyesuaian atas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang 

ada. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa percepatan dalam skema PTSL 

pendaftaran tanah tidak bisa serta merta menyelesaikan problem utama dari 

penataan pertanahan di negeri ini.  

Pendekatan pensertifikatan massal yang dilakukan melalui PTSL juga 

sangat rentan menimbulkan problem di kemudian hari. Meskipun banyak 

anggapan yang muncul bahwa sertifikat akan memberikan keamanan, namun 

dengan proses yang tidak benar akan sangat potensial menimbulkan sengketa di 

kemudian hari. Proses yang ‘tidak benar’ ini sangat mungkin terjadi jika data fisik 

maupun data yuridis yang dikumpulkan mengabaikan akurasi demi mengejar 

target yang ditetapkan. Sebagaimana diketahui bahwa target pensertifikatan yang 

dibebankan kepada kantor-kantor pertanahan sangat tinggi. Ketika tidak tercapai, 

maka ini menjadi catatan yang kurang baik bagi kantor pertanahan yang 

bersangkutan (dashboard merah). Kondisi ini tentu saja menjadi dilema tersendiri 

karena pendaftaran tanah memiliki konsekuensi baik perdata maupun pidana jika 

terjadi kasus ataupun sengketa di kemudian hari. Berbagai potensi persoalan ini 

tentunya harus bisa diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin 

PTSL akan menjadi ‘bom waktu’ dengan akumulasi persoalan yang berpotensi 

memunculkan sengketa di kemudian hari. Hal ini dapat dilihat dari temuan 

Harfianty dkk. (2020) dan Pratama dkk. (2020). Target kerja yang sangat tinggi 

pada pelaksanaan PTSL ini pada akhirnya membutuhkan penyesuaian seperti 

misalnya teknik pengukuran dan pemetaan yang lebih efisien serta pengumpulan 

data yuridis lebih cepat.  

 

F. Partisipasi Dalam Kebijakan Pendaftaran Tanah di Indonesia 

Partisipasi merupakan salah satu komponen penting dalam studi mengenai 

kebijakan. Partisipasi dipandang sebagai pijakan dasar (milestone) dalam 

pemerintahan yang demokratis. Partisipasi memungkinkan warna negara bisa 

terlibat dalam proses-proses pengelolaan pemerintah. Dalam pengelolaan 
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pemerintahan yang demokratis, partisipasi publik dapat menggambarkan nilai-

nilai penting mengenai kebutuhan atau apa yang diinginkan masyarakat dari 

pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Xiaodong et al (2019) menyebutkan 

bahwa partisipasi pada dasarnya adalah bentuk dari pengelolaan yang bersifat 

‘bottom up’. Partisipasi dalam implementasi kebijakan merupakan wujud sistem 

kendali dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Melalui partisipasi, diupayakan 

agar deviasi dalam implementasi kebijakan tidak terjadi.  

Partisipasi dalam pendaftaran tanah, bukanlah sesuatu yang mudah untuk 

ditemukan praktik empiriknya. Mengacu pada Tohari dan Ridha (2010), 

pendaftaran tanah adalah proses yang dalam tingkat tertentu murni bersifat teknis-

birokratik-prosedural.17 Penyempitan ini menjadikannya ruang yang tidak 

memungkinkan bagi hadirnya negosiasi dan partisipasi luas. Restriksi ketat yang 

melekat pada prosedur-prosedurnya melambankan negara dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan pengelolaan sumberdaya tanah yang berkembang dinamis. 

Membaca rangkaian perjalanan pendaftaran tanah di Indonesia, konsep 

‘partisipasi’ paling awal dapat ditemukan dalam riwayat pendaftaran tanah di Era 

Soekarno. Hal ini bisa dicermati dalam pembentukan kelembagaan landreform 

(aparatur landreform) Keppres No. 131/1961 jo. Kepres No. 263/1964. 

Kelembagaan landreform ini mengintegrasikan pemerintah dan rakyat tani sebagai 

pelaksana pendaftaran (panita landreform). Untuk melaksanakan redistribusi atas 

tanah-tanah yang telah ditargetkan dan untuk melakukan usaha-usaha dalam 

bidang landreform dibentuk panitia landreform berdasarkan SK Presiden No. 131 

Tahun 1961 tanggal 15 April 1961, SK Menteri Pertama No. 311/MP/1961 dan 

SK Menteri Pertama No. 328/MP/1961 tanggal 20 Juli 1961. Aparatur Panitia 

Landreform ini pada tahun 1964 disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 

263/1964 yang memberikan peranan lebih penting kepada Ormas-ormas Tani dan 

diperlengkapi dengan Badan-badan pertimbangan dan pengawasan sampai ke 

kecamatan-kecamatan. Panitia-panitia tersebut mewujudkan integrasi antara 

pemerintah dan rakyat terutama rakyat tani yang tergabung dalam organisasi 

Nasakom. 

 

 
17 Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang merumuskan soal 

pendaftaran tanah sebagai ‘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 yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 
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Gambar.13. Pelibatan Organisasi Tani  

Sumber: Kamaruddin, 1966. 

 

Masalah-masalah pelaksanaan landreform dapat diketahui dari pidato-pidato 

Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus sejak tahun 1959, pada 

amanat pembangunan Presiden dan upacara ayunan cangkul pertama Pola 

Pembangunan Semesta Nasional Berencana tanggal 1 Januari 1961 dan pada 

instruksi-instruksi pemerintah. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden No 131 

tahun 1961, telah dibentuk Organisasi-organisasi Pelaksanaan Landreform baik di 

pusat maupun di daerah-daerah. Selain itu dibentuk pula Badan Musyawarah 

golongan karya tani baik di pusat maupun di daerah-daerah dan lebih tegas lagi 

dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan 

Landreform. Landreform dipahami sebagai perombakan untuk pembangunan 

kembali struktur pertanahan seluruhnya meliputi: pembangunan kembali sistem 

pemilikan dan penguasaan atas tanah, penetapan kembali sistem penguasaan tanah 

(land use planning) dan pembangunan hukum agraria yang progresif. Landreform 

berupaya untuk mengadakan perubahan dan perombakan dasar atas tanah, 

meniadakan tuan-tuan tanah dan mencegah pemecahan dari tanah-tanah pertanian 

(mengadakan batas minimum). Dalam Ketetapan MPRS No. II tahun 1960 

dinyatakan bahwa redistribusi tanah dalam rangka landreform harus selesai dalam 

jangka 3-5 tahun sejak dimulainya Rencana Pembangunan Semesta Nasional 

Berencana. Landreform menuntut adanya keadilan sosial, emansipasi dari petani 

dan pembangunan ekonomi yang merata sampai kepada rakyat tani.  
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Untuk melaksanakan redistribusi tanah-tanah yang telah ditargetkan itu dan 

untuk melakukan usaha dalam bidang landreform, dibentuklah aparat 

pelaksananya yaitu panitia-panitia landreform dari Pusat sampai ke desa-desa, 

dengan berdasarkan SK presiden No. 131 tahun 1960 tanggal 15 April 1961, SK 

Menteri Pertama No. 311/MP/1961 tanggal 8 Juli 1961 dan SK Menteri Pertama 

No 328/MP/1961 tanggal 20 Juli 1961. Aparatur Panitia Landreform ini 

disempurnakan dengan Keputusan Presiden No 263/1964 yang memberikan 

peranan lebih penting kepada ormas-ormas tani dan diperlengkapi dengan Badan-

badan Pertimbangan dan Pengawasan sampai ke kecamatan-kecamatan. Panitia-

panita tersebut mewujudkan integrasi antara pemerintah dan rakyat terutama 

rakyat tani yang tergabung dalam ormas tani. 

Organisasi tani dipandang sebagai lembaga yang telah tersusun secara 

demokratis dan timbul dari masyarakat tani sendiri. Pendapat-pendapat dari 

organisasi ini tidak seperti pendapat dari wakil-wakil instansi tetapi 

mencerminkan pendapat dan suara dari golongan yang terkena tindakan-tindakan 

pemerintah. Isi hati rakyat tani tidak cukup disalurkan melalui kepala desa, 

pamong desa dan tetua-tetua desa. Dalam konteks ini, lembaga pemerintah desa 

dianggap sudah lama dipakai sebagai saluran pemerintahan sehingga pendapat 

dan suaranya seperti instansi-instansi yang bertindak, umumnya mencari 

mudahnya, kurang mengingat kepada yang ditindak yaitu golongan rakyat yang 

lebih menderita. Organisasi-organisasi tani adalah gejala yang baik untuk 

menegakkan dan menyuburkan asas demokrasi dalam masyarakat tani. Pendapat 

dan suaranya merupakan kumpulan pendapat dan suara yang terhimpun secara 

demokratis. Justru pendapat dan suara orang-orang kuat dalam masyarakat tani 

yang tidak melalui saluran organisasi dan hanya untuk kepentingan diri sendiri 

harus dikikis. 

Dalam perkembangan pendaftaran tanah di Indonesia, partisipasi atau 

pelibatan masyarakat dalam pendaftaran tanah dapat dilihat dari masing-masing 

program yang dijalankan oleh pemerintah seperti dapat dicermati dalam Tabel 4. 

Penjabaran dari kata partisipasi terbatas dalam lingkup pelibatan perangkat desa 

baik maupun aparat desa di tingkat bawah seperti ketua RW dan Ketua RT. Dari 

beberapa program pendaftaran tanah ini juga tidak ditemukan secara eksplisit 

mengenai kata ‘partisipasi’, kecuali pada program pendaftaran tanah sistematik 

lengkap (PTSL).  
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Tabel 4. Partisipasi/Pelibatan Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah 

Program Pelibatan Masyarakat 

PRONA (Proyek Operasi Nasional 

Agraria) 

Pamong desa untuk panitia kegiatan pengukuran bidang tanah (dua orang 

saksi dan dua orang anggota) 

PAP (Proyek Administrasi 

Pertanahan) atau LAP (Land 

Administration Project) 

Pelibatan aparat desa di tingkat bawah (Ketua RT/RW) dalam sosialisasi PAP 

LMPDP (Land Development and 

Policy Development Project) 

Pelibatan lurah/sekretaris desa dalam panitia ajudikasi  (pengumpulan dan 

penetapan data fisik dan data yuridis) 

LARASITA (kantor tanah 

bergerak) 

Aparat desa/kelurahan untuk sosialisasi kegiatan dan mengurus kelengkapan 

persyaratan/berkas, mewakili warga yang tidak bisa datang langsung ke 

mobil LARASITA untuk menyerahkan persyaratan/berkas  

PTSL (Pendaftaran Tanah 

Sistematik Lengkap) 

Pasal 18 – kegiatan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-bidang 

tanah dapat mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat; Pasal 

42 – Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan 

berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data 

Pertanahan 

 

Kata partisipasi muncul dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018. Ada 

dua pasal yang memuat kata partisipasi di sana yaitu: 1) Pasal 18 - kegiatan 

pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-bidang tanah dapat 

mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat, dan 2) Pasal 42 - 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis 

partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data 

Pertanahan. Juknis kegiatan pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL-PM) 

No. 002/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 secara lebih detail menjelaskan aspek 

partisipasi dalam pendaftaran tanah ini. Secara jelas disebutkan bahwa partisipasi 

masyarakat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah sumber daya 

manusia pelaksana PTSL. Situasi inilah yang menjadi latar belakang 

dimungkinkannya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah 

sistematik lengkap. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari optimalisasi 

dan simplifikasi pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilakukan melalui pelibatan 

pihak ketiga dalam kegiatan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-

bidang tanah. Masyarakat digabungkan dalam wadah Petugas Pengumpul Data 

Pertanahan (Puldatan) bersama Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Anggota Puldatan 

mewakili unsur Perangkat Desa, Babinsa/Bhabinkamtibmas, tokoh 

masyarakat/pemuda dan para surveyor. Puldatan sendiri merupakan kelompok 

masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan menjadi fasilitator sekaligus 

pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. Selain dari kepala 

desa/aparat desa, PTSL-PM membuka peluang keterlibatan bagi pemuda 

desa/anggota karang taruna dan tokoh perempuan. Ada beberapa kualifikasi yang 

dipersyaratkan untuk puldatan ini yaitu: diutamakan mengenal Desa PTSL-PM, 

usia minimal 17 tahun, dapat membaca dan menulis, memiliki pendidikan 

minimal SMA atau setara khusus untuk para surveyor, dan diutamakan dapat 

menggunakan gadget. 
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Gambar. 14. Skema Kerja partisipan puldatan (pengumpul data pertanahan) 

Sumber: Sutisna, 2019 

Dalam konteks pendaftaran tanah yang partisipatif, Kementerian 

ATR/BPN mengeluarkan Petunjuk Teknis Kegiatan pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM). Di dalam petunjuk teknis 

ini, pelaksanaan partisipasi dalam rangka pendaftaran tanah berbentuk keterlibatan 

sekelompok anggota masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kantor 

Pertanahan yang kemudian dinamakan Petugas Pengumpul Data Pertanahan 

(Puldatan). Puldatan berperan sebagai fasilitator sekaligus pelaksana proses 

pengumpulan data fisik dan data yuridis yang diperlukan dalam proses 

pendaftaran tanah sebagai bagian dari rangkaian proses sertifikasi BPN.  

 

Gambar 15. Pelibatan Masyarakat dalam PTSL-PM 

Sumber: Petunjuk Teknis PTSL-PM, 2019 

 

PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat atau PTSL-PM adalah kegiatan PTSL yang 

melibatkan masyarakat (Puldatan) dalam pengumpulan data/dokumen fisik dan 

yuridis. Tugas dari Puldatan ini antara lain: mengikuti dan lulus training Puldatan, 
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melaksanakan pengumpulan, memvalidasi, mendigitalisasikan dan mengarsipkan 

dokumen yuridis (KTP/KK, alas hak, SPT PBB, Surat Pernyataan Kepemilikan 

Tanah/Penguasaan Fisik), melaksanakan pengumpulan data fisik (identifikasi dan 

deliniasi batas RT/desa dan batas bidang tanah), memverifikasi batas dan 

kesepakatan batas di lapangan, membantu petugas ukur dalam melaksanakan 

pengukuran terestris/GNSS/kombinasi, penunjuk batas apabila pemilik bidang 

tanah dan tetangga yang berbatasan tidak bersedia menunjukkan batas, membantu 

dalam pembuatan gambar ukur, membantu memediasi apabila ada sengketa batas 

maupun kepemilikan bidang tanah, membantu pelaksanaan pengumuman PBT 

untuk diklarifikasi, dan yang terakhir menandatangai PBT hasil klarifikasi.  

Dalam tulisannya mengenai pelaksanaan PTSL-PM di Desa Sumberlaseh 

dan Desa Ngablak Kecamatan Dander, serta Desa Temu Kecamatan Kantor dan 

Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Aditya (2020) 

menjelaskan adanya ‘Gerakan masyarakat memasang tanda batas dan 

mengumpulkan data yuridis’ yang disebut dengan Gemara Sang Tatas dan 

Puldadis. Gemara Sang Tatas dan Puldadis merupakan kegiatan yang digagas 

Kantor Pertanahan Bojonegoro untuk menggerakkan seluruh masyarakat 

khususnya calon peserta PTSL dan PTSL-PM untuk pemasangan tanda batas dan 

pengumpulan dokumen yuridis. Gerakan inilah yang disebut sebagai salah satu 

pendorong kelancaran pelaksanaan PTSL. Catatan lain dari pelaksanaan PTSL-

PM di Desa Kebon Kecamatan Paron dan Desa Gerih, Kecamatan Gerih, 

Kabupaten Ngawi menunjukkan fakta lain. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

PTSL-PM terjadi pada tahapan pemilihan lokasi, persiapan, penyuluhan, 

pengumpulan data fisik dan yuridis. Pelibatan masyarakat dalam PTSL-PM 

khususnya sebagai Puldatan ternyata tidak mudah. Pada kenyataannya anggota 

Puldatan yang dibentuk masih berpusat pada orang yang disegani, orang yang 

dipandang cakap dan tokoh masyarakat. Pada akhirnya anggota Puldatan kembali 

lagi pada susunan panitia desa di mana yang terlibat adalah pamong-pamong desa. 

Tidak ada penjelasan lebih lengkap mengenai pelibatan anggota karang taruna 

maupun tokoh perempuan.  

Model partisipasi dalam pelaksanaan PTSL dapat dikatakan sebagai 

‘partisipasi bersyarat’. Beberapa catatan tentang ‘bersyarat’ ini dapat dilihat dari 

beberapa kriteria yang dipersyaratkan untuk bisa menjadi Puldatan. Puldatan 

adalah kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi 

fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. 

Puldatan dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Puldatan dalam 

melaksanakan pekerjaannya, diberikan Surat Tugas oleh Ketua Tim Ajudikasi. 

Puldatan minimal beranggotakan 10 orang yang terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala 

Desa/Perangkat Desa yang ditunjuk, 1 (satu) orang Babinsa/Bhabinkamtbmas, 4 

(empat) orang tokoh pemuda desa/anggota karang Taruna/ ketua RT/Tokoh 

masyarakat/Tokoh Perempuan, dan 4 (empat) orang para Surveyor.  Para 

Surveyor adalah pemuda Desa/anggota Karang Taruna yang direkrut dan diberi 

pelatihan tata cara pengumpulan data fisik. Para surveyor juga merupakan bagian 

dari anggota Puldatan yang berasal dari Kabupaten yang sama, bertugas untuk 
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melaksanakan pengumpulan data fisik dan dapat merangkap sebagai petugas 

pengumpul data yuridis di seluruh lokasi pekerjaan. Para surveyor dapat berasal 

dari luar desa yang bersangkutan.  

Beberapa kritik muncul terkait dengan pendekatan partisipatif dalam 

PTSL. Catatan dari Bachriadi (2019) menjelaskan bahwa metode partisipatif yang 

diformalkan oleh pemerintah untuk menjalankan PTSL tidak sesuai dengan 

prinsip dalam metodologi pemetaan partisipatif. Dalam hal ini, istilah partisipatif 

hanya diadopsi saja tetapi dengan interpretasi, pemaknaan dan langkah-langkah 

yang dibuat sendiri. Bachriadi (2019) kembali mencatat bahwa desain pokok dari 

program-program Bank Dunia sepenuhnya dihasilkan melalui proses yang tidak 

partisipatif (non-participatory). Dalam konteks ini sulit kemudian untuk 

mengatakan bahwa partisipasi yang didorong melalui program yang didukung 

Bank Dunia juga menghadirkan konsep partisipasi yang sebenarnya atau bukan 

partisipasi yang semu. Kritik juga dimunculkan oleh Sutisna (2019).  

Kelemahan Program PTSL-PM diantaranya hanya menyasar lokasi-lokasi 

atau bidang yang secara hukum sudah clear and clean, mengingat persoalan tanah 

di pedesaan tidak akan lepas dari masalah konflik tenurial. Biasanya lokasi-lokasi 

ini masuk dalam klaster. Klaster 1 (K1) inilah yang produk akhirnya berupa 

sertifikat hak atas tanah. Sementara itu untuk K2 dan K3 hanya sampai pada tahap 

penerbitan peta bidang tanah. K4 hasilnya berupa peta bidang tanah yang sudah 

ditingkatkan kualitasnya. Perlu dipahami sebelumnya bahwa, kegiatan PTSL 

mengelompokkan bidang tanah menjadi 4 (empat) klaster. Klusterisasi bidang 

tanah ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan identifikasi dan mempercepat 

proses pendaftaran bidang tanah. Klusterisasi adalah pengelompokan jenis 

keluaran/output/hasil kegiatan PTSL. Klaster 1 (K1) yaitu bidang tanah yang data 

fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas 

tanah (eviden sertifikat). Klaster 2 (K2) yaitu bidang tanah yang data fisik dan 

data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah namun 

terdapat perkara di pengadilan dan/atau sengketa (eviden buku tanah). Klaster 3 

(K3) yaitu bidang tanah yang data fisik dan/atau data yuridisnya tidak dapat 

dibuktikan dan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah karena subjek dan/atau 

objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu (eviden daftar tanah). Klaster 

4 (K4) yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan 

bersertifikat hak atas tanah, baik yang belum maupun yang sudah dipetakan 

namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik 

wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta PTSL (eviden peta bidang sudah 

ditingkatkan kualitasnya). (Lebih lanjut, lihat Artika & Utami (2020) serta 

Haryanto dkk. (2020)). 

PTSL tidak menjangkau bidang-bidang tanah yang bersengketa. Sengketa 

atau konflik tenurial dimungkinkan tenjadi sejak lama dan belum ada upaya 

penyelesaian sehingga menjadi konflik yang berkepanjangan. Konflik tenurial di 

pedesaan meliputi konflik dengan izin-izin konsesi, HGU, tambang, kehutanan 

serta yang lainnya. Program ini juga belum menjawab persoalan Reforma Agraria, 
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karena hanya sebatas legalisasi aset dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Program Reforma Agraria tidak pernah meletakkan legalisasi aset 

melalui PTSL sebagai langkah pertama maupun langkah teknis untuk mencapai 

tujuan sesungguhnya. Reforma Agraria adalah upaya untuk memperluas wilayah 

kelola rakyat, mengubah struktur penguasaan tanah yang timpang melalui, salah 

satunya, penegasan dan pengakuan hak masyarakat lokal dan adat yang tumpang 

tindih dengan izin-izin konsesi yang ada di atasnya yang selama ini menjadi 

penyebab konflik. 

Pendekatan partisipatif dalam dalam konteks pendaftaran tanah juga dapat 

dilihat praktiknya dalam PALAR Pilot Project (Pilot Project of Participative 

Land Registration). PALAR merupakan suatu upaya untuk menerapkan konsep 

pendaftaran tanah dengan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, peran dan 

keterlibatan masyarakat lebih diperluas. PALAR dijalankan untuk memastikan 

proses pendaftaran tanah yang partisipatif untuk dikembangkan dalam siklus 

PTSL. Pendaftaran tanah melalui skema Participatory Land Registration 

(PALAR) dapat dicermati dari dua pilot project yang dilaksanakan di Desa 

Kuripan, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung dan di Desa 

Wandan Kemiri, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 

PALAR dilaksanakan dengan melibatkan kerjasama antara Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI dan The Netherland Kadaster.  

Dalam pelaksanaan PALAR ini ada beberapa tahapan yang dilakukan. 

Pada tahap sosialisasi, pemerintah melibatkan pihak NGO dalam hal ini adalah 

JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) untuk mengadvokasi pemetaan di 

tingkat desa. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok terkait 

dengan kepemilikan tanah dan resolusi konflik. Tahapan ini juga mencakup 

pelatihan teknis untuk perwakilan masyarakat (CLRC) yang memakan waktu 

selama 4 hari termasuk praktik di kantor desa yang diikuti oleh para pimpinan 

desa dan perwakilan masyarakat. Selanjutnya pada tahap pengumpulan data fisik, 

CLRC berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 

CLRC juga memfasilitasi pemetaan dan pengumpulan data sosial/yuridis. CLRC 

juga membantu dalam penentuan batas, pengumpulan dan verifikasi data yuridis.  

Data dikumpulkan secara digital dengan menggunakan tablet dengan aplikasi 

pengupulan data dari Meridia yang dikoneksikan ke antena GNSS. Pada tahapan 

pengumpulan data yuridis, dilakukan dengan cara wawancara dan disimpan secara 

digital dalam aplikasi mobile. Perbedaan terbesar dengan pendekatan yang 

digunakan dalam PTSL adalah bahwa data yuridis dikumpulan oleh masyarakat 

sendiri melalui perwakilan (community committee). Dalam pelaksanaan PTSL, 

pengumpulan data yuridis dilakukan oleh tim. Data yuridis dikumpulkan secara 

manual dengan mengisi blangko (form) yang telah disiapkan. 

Dalam proyek PALAR, partisipasi masyarakat dilakukan dengan teknologi 

GIS mobile dengan menggunakan aplikasi pengumpulan data dari Meridia. 

Pendekatan partisipatif dengan menggunakan teknologi GIS (GIS partisipatif) 

diupayakan untuk bisa meningkatkan partisipasi komunitas. Pelatihan penggunaan 
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aplikasi dilaksanakan selama satu minggu. Pelatihan melibatkan 20 (dua puluh) 

orang peserta dari Desa Kuripan dan 20 (dua puluh) peserta dari Desa Wandan 

Kemiri. Para partisipan ini disebut dengan Community Land Registration 

Committee (CLRC). CLRC terdiri dari masyarakat yang bertempat tinggal di 

lokasi pilot project di mana mereka ini terdiri dari kelompok muda, baik laki-laki 

maupun perempuan, ketua RT dan tokoh/tetua yang disegani di desa (Kusmiarto 

et al, 2020).  

Secara keseluruhan terdapat 1000 data bidang tanah di Tanggamus dan 

1697 data bidang tanah yang berhasil dikumpulkan di Grobogan. Di Tanggamus, 

terdapat 532 bidang tanah Kluster 1 (K1), sementara itu di Desa Wandan Kemiri 

Grobogan, terdapat 686 bidang tanah K1 sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 

5. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 50 persen dari keseluruhan bidang yang 

ada yang bisa ditindaklanjuti dengan proses pensertifikatan. Selain itu ditemukan 

juga bidang tanah yang masuk dalam kategori K3 dan K4. Bidang K3 yang 

ditemukan diantaranya karena pemilik tanah tidak mau mengikuti program 

pendaftaran tanah tanpa alasan yang pasti. Sementara itu untuk K4, petugas 

pertanahan harus mengambil langkah yang diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas data pertanahan karena data yang ada sebelumnya belum terpetakan atau 

tidak ada data spasialnya (floating titles). 

 

Tabel.5. Bidang-Bidang Tanah pada Proyek PALAR di Tanggamus dan Grobogan 

No Bidang Tanggamus Grobogan Total Presentase 

1 K1 532 686 1218 50persen 

2 K3 304 703 1006 42persen 

3 K4 100 94 194 8persen 

 Total Bidang 1036 1483 2418 100& 

Sumber: Aditya et al, 2020 

 

Mengacu pada pelaksanaan PALAR di Tanggamus dan Grobogan, 

Kusmiarto et al (2020) mencatat beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang 

didalamnya diklaim telah melibatkan partisipasi masyarakat. Terdapat 13 kegiatan 

yang sudah ada partisipasi masyarakatnya, yaitu: 1) Koordinasi dengan pemangku 

kepentingan; 2) Sosialisasi/pendampingan; 3) Pelatihan komunitas; 4) Delineasi 

batas administratif RT; 5) Delineasi batas tanah di peta kerja; 6) Penomoran persil 

tanah di peta kerja; 7) Identifikasi bidang tanah dalam peta kerja; 8) Pemeriksaan 

kumpulan berkas; 9) Penomoran berkas; 10) Validasi persil tanah terdaftar di 

lapangan; 11) Penentuan batas dan pemasangan tanda batas; 12) Pengumuman 

dan pernyataan keberatan; dan 13) Penyerahan sertifikat. Selain itu, terdapat 7 

(tujuh) kegiatan yang potensial menyertakan partisipasi masyarakat yaitu: 1) 

Verifikasi berkas yuridis; 2) Verifikasi batas persil dan identifikasi konflik; 3) 

Digitasi berkas yuridis; 4) Pengukuran; 5) Penggambaran batas persil tanah; 6) 

Pengintegrasian data fisik dan data yuridis; 7) Membuat peta persil tanah. Secara 

keseluruhan dari total 32 tahapan, terdapat 12 kegiatan yang tidak melibatkan 
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partisipasi masyarakat yaitu: 1) penentuan lokasi, 2) persiapan administrasi; 3) 

alokasi pendanaan; 4) analisis bidang tanah yang terdaftar; 5) Photo map; 6) 

pencetakan peta kerja; 7) pembuatan Gambar Ukur (GU); 8) Pengecekan 

lapangan; 9) Penerbitan SK hak; 10) pembukuan hak; 11) Penerbitan sertifikat; 

12) Kontrol kualitas. Jika dikalkulasi secara keseluruhan, terdapat 40,6 persen 

tahapan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, 21,8 persen tahapan 

yang berpotensi melibatkan partisipasi masyaralat dan 37,5 persen tahapan yang 

tidak melibatkan partisipasi masyarakat.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 16. Penyerahan Sertifikat Program PALAR di Tanggamus, Lampung 

Sumber: https://republika.co.id/berita/p97y9g370/sertifikat-hasil-program-palar-

dibagikan-di-tanggamus 

 

Berkaitan dengan partisipasi dalam kebijakan pendaftaran tanah, sebagaimana 

dikutip dalam Tohari dan Ridha (2010), administrasi pertanahan harus mampu 

mengapresiasi inisiatif-inisiatif solutif di tingkatan lokal. Selama ini, administrasi 

pertanahan selalu berasal dari sisi negara sedangkan warga diposisikan sebagai 

pemohon. Ruang negosiasi dan partisipasi dibayangkan sebagai ruang dimana 

antara negara dan masyarakat bersama-sama ikut terlibat merumuskan 

administrasi pertanahan di level lokal. Untuk menuju ke sana diperlukan inisiatif 

warga yang partisipatif dari bawah dan institusi negara yang inklusif dari atas.  

G. Pendaftaran Tanah dan Problem Dualisme Pengelolaan Pertanahan di 

Indonesia 

Perjalanan pendaftaran tanah di Indonesia masih menyisakan persoalan penting 

terkait dengan dualisme pengelolaan atau pengurusan pertanahan di Indonesia. 

Sebagaimana dijelaskan Safitri dkk. (2011), praktik dualisme administrasi 

pertanahan, telah menambah beban dan memperumit administrasi pertanahan di 

Indonesia. Penguasaan tanah-tanah di dalam kawasan hutan menjadi kewenangan 

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan tanah-tanah di luarnya ada di 

bawah kewenangan Badan Pertanahan Nasional (sekarang Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional). Hal ini berimplikasi pada 

ketidaksetaraan bentuk kepastian hukum penguasaan tanah oleh masyarakat di 

dalam dan di luar kawasan hutan. Rachman (2009) menyebutnya sebagai ‘ego 

sektoral’ yaitu suatu kecenderungan dari suatu badan pemerintah untuk hanya 

https://republika.co.id/berita/p97y9g370/sertifikat-hasil-program-palar-dibagikan-di-tanggamus
https://republika.co.id/berita/p97y9g370/sertifikat-hasil-program-palar-dibagikan-di-tanggamus
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memenuhi kepentingan lembaga/sektornya sendiri-sendiri tanpa peduli dengan 

kepentingan lembaga/sektor lainnya. 

Mengacu pada rujukan pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia, PP No. 

24 Tahun 1997 hanya menjelaskan mekanisme pendaftaran tanah di dalam 

kawasan non-hutan atau tanah-tanah yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan 

oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada problem struktural yang penting yang secara tidak langsung berdampak pula 

pada berjalannya kebijakan pendaftaran tanah di Indonesia. Di luar kawasan 

dimungkinkan pemberian sertifikat tanah sedangkan di dalam kawasan tidak 

dimungkinkan karena asumsi bahwa tanah kawasan hutan dikuasai oleh negara.  

Ada logika yang berbeda ketika melihat ‘pendaftaran tanah’ di kawasan 

hutan. Hingga akhir tahun 1990-an, luas 'Kawasan Hutan' yang hendak 

dipertahankan adalah sekitar 70 persen dari total luas daratan. Data tahun 2018 

dari KLHK menunjukkan bahwa luas 'Kawasan Hutan' di Indonesia sekitar 64,1 

persen dari total luas daratan. Dari 120,6 juta hektar wilayah daratan yang 

dinyatakan sebagai 'kawasan hutan', yang masih memiliki tutupan berbentuk 

hutan hanya sekitar 85,8 juta hektar atau 71,1 persen dari seluruh luas areal yang 

dinyatakan sebagai kawasan hutan. Terdapat 34,8 juta hektar yang disebut dengan 

pseudo-forest di mana bentuk arealnya sudah berubah menjadi areal-areal 

pertanian dan perkebunan (perkebunan rakyat atau perkebunan skala besar) 

(Bachriadi, 2020). Upaya pengukuhan 'kawasan hutan' sama dengan melegalkan 

areal-areal pseudo-forest sebagai forestry area. Hal serupa ini mengindikasikan 

upaya mempertahankan kontrol dan penguasaan administratif yang diinginkan 

oleh KLHK. Ini dilakukan tanpa melihat kenyataan bentuk tutupan (vegetasi) 

lahan dan ekosistem kawasan apak berupa hutan atau bukan.   

Logika ‘konservasi’ merupakan logika paling moderat yang muncul untuk 

kemudian melihat proses pendaftaran tanah di kawasan hutan sebagai sebuah 

‘ancaman’ dari kelestarian dan keberlanjutan hutan. Sebagaimana dikutip dalam 

Hidayat (2020), kawasan hutan diyakini sebagai kawasan yang harus dilindungi 

dan dibebaskan dari alas hak yang diatasnya (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, 

Hak Guna Usaha, Hak Pakai) karena akan menimbulkan dampak yang negatif 

pada kawasan hutan itu sendiri. Apabila kawasan hutan sudah menjadi hak milik 

dan memiliki sertifikat hak atas tanah, maka kelestarian dari hutan tersebut tidak 

akan terjaga, karena akan terjadi sesuatu hak yang sesuai kehendak pemilik dari 

sertifikat tersebut. Pada saat ini, kebutuhan akan tanah untuk dijadikan sumber 

penghasilan dan nilai tanah semakin meningkat sehingga setiap orang atau badan 

hukum dengan berbagai usaha untuk memperolehnya baik itu dengan sengketa 

dalam pewarisan, okupasi bahkan memiliki tanah pada areal kawasan hutan tanpa 

izin dari pihak yang berwenang. Tanah yang dulu dipandang dari sudut sosial, 

yang mencakup lingkup hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial, kini mulai 

dilihat dari sudut ekonomi, sehingga tepat apabila PBB mensinyalir bahwa saat ini 

masalah pertanahan tidak lagi menyangkut isu kemasyarakatan namun telah 

berkembang menjadi isu ekonomi. 
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Sebagaimana dikutip dari Bachriadi (2020), ada beberapa logika atau 

argumen yang juga sering dipakai untuk mempertahankan 'kawasan hutan' di 

Indonesia yaitu pentingnya menjaga keberadaan hutan tropik Indonesia sebagai 

salah satu paru-paru dunia. Hutan Indonesia penting untuk menyerap karbon, 

menyimpan kandungan air, dan mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca. 

Dalam hal ini, hutan Indonesia diperlukan dalam rangka mitigasi pemanasan 

global dan perubahan iklim. Padahal sebagai negara yang lambat perkembangan 

industrialisasinya, kontribusi Indonesia terhadap emisi karbon (CO2) tidaklah 

sebesar negara-negara maju yang tingkat pendapatan per-kapitanya sangat tinggi. 

Data FAO juga menunjukkan bahwa emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global dari 

sektor kehutanan dan perubahan tata guna lahan ternyata tidak sebesar emisi yang 

berasal dari sektor energi, pengangkutan dan aktivitas pertanian secara umum. 

Kontribusi sektor kehutanan terhadap emisi GRK Indonesia menjadi sangat besar 

justru sejak meningkatnya perkebunan kelapa sawit skala besar, pertambangan 

serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut. Yang terjadi selama ini di 

sektor kehutanan bukanlah upaya untuk meningkatkan perekonomian secara 

nasional, namun yang terjadi adalah penebangan hutan untuk diambil kayunya 

(sejak tahun 1970-an) dan pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan 

(terutama sawit) yang semakin memperburuk kerusakan ekologi dan memperkuat 

konsentrasi penguasaan oleh korporasi dan ketimpangan ekonomi. Di tengah 

luasnya Kawasan Hutan, kerusakan ekologis, deforestasi dan konflik tenurial 

berlangsung terus menerus, terjadi tumpang tindih pemberian izin termasuk 

didalamnya kemerosotan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar dan di 

dalam wilayah yang dinyatakan sebagai 'kawasan hutan'. Sumbangan ekonomi 

dari sektor kehutanan ternyata juga tidak besar. 

Bachriadi (2020) menyebut adanya pagar-pagar keistimewaan di kawasan 

hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 

Kehutanan) telah mengatur Pemerintah dalam menetapkan suatu kawasan hutan 

sebagai hutan tetap sepanjang kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan 

hutan yang telah ditetapkan menjadi hutan hak dan atau tanah yang telah 

mempunyai sertifikat hak atas tanah untuk menghindari tumpang tindih 

kepentingan terhadap tanah tersebut. Faktanya banyak terdapat sertifikat hak atas 

tanah pada kawasan hutan di berbagai daerah di Indonesia yang berakibat pada 

dibatalkannya terhadap seluruh sertifikat hak atas tanah tersebut. Pemihakan 

terhadap pemegang sertifikat pada kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 

2 huruf b UU Kehutanan menyebutkan tentang penguasaan hutan bahwa 

pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan bukan 

kawasan hutan. Pasal 19 UU Kehutanan menyebutkan perubahan kawasan hutan 

ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Pada pasal 11 ayat 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan pemerintah 

dapat menetapkan areal tertentu dalam kawasan hutan sebagai 'Hutan 

Kemasyarakatan', 'Hutan Desa' dan 'Hutan Tujuan Khusus'. Contoh kasus 

pembatalan sertifikat di kawasan hutan pernah terjadi di Hutan Lindung RTK 15 
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Sekaroh Desa Jerowaru dan Hutan Produksi Pelangan RTK 7 Dusun Pelangan 

Desa Kedaro Sekotong (Hidayat, 2020). 

Dalam perjalanan kebijakan pendaftaran tanah di Indonesia, terbukanya 

akses tanah secara formal melalui proses pendaftaran tanah di kawasan hutan 

salah satunya ditandai melalui lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

35/PUU-X/2012 tentang pengujian terhadap Undang-Undang No 41 Tahun 1999 

tentang kehutanan. Keluarnya Putusan MK No 35/PUU-X/2012 memberikan 

peluang untuk melakukan pendaftaran tanah di kawasan hutan. Putusan ini 

menjadi penanda penting dari pengakuan hak-hak atas tanah dan sumber daya 

alam masyarakat adat dan komunitas yang bergantung pada hutan. Terbuka 

peluang pendaftaran tanah melalui Peraturan Bersama (PB) Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN RI No. 79 

Tahun 2014, PB No. 3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, No. 

8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di 

dalam Kawasan Hutan. Peraturan bersama ini merupakan kesempatan baru 

terhadap pengakuan dan pendaftaran penguasaan dan pemilikan tanah oleh 

masyarakat (perorangan maupun masyarakat hukum adat) di dalam kawasan hutan 

(Widowati dkk, 2014; Salim & Westi, 2019). Kebijakan ini merupakan langkah 

maju sebab memungkinkan pendaftaran hak atas tanah (perseorangan dan adat) di 

wilayah kehutanan yang semula dipahami bahwa kawasan hutan merupakan hutan 

negara. Pendaftaran hak atas tanah dalam peraturan bersama ini melalui 

mekanisme dan proses yang sama seperti pendaftaran tanah pada umumnya di 

kawasan non-hutan dan subjek yang selama ini telah dikenal. Bedanya, 

pemeriksaan dan analisa dilakukan oleh Tim IP4T yang merupakan gabungan 

lintas sektor. Jenis hak yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA. 

Yang lebih penting adalah bahwa tanah yang dapat diteruskan permohonannya 

adalah melalui penegasan hak.   

Tabel 6. Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan 

N

o 

Tahapan Penanggungjawab/ 

Pelaksana 

Waktu 

1 Permohonan hak atas tanah di kawasan hutan Pemohon - 

2 Verifikasi permohonan dan pendataan lapangan Tim IP4T  

 

 

 

 

 

 

 

Maksimal 6 bulan 

3 Analisa data yuridis dan fisik bidang-bidang 

tanah di kawasan hutan 

Tim IP4T 

4 Rekomendasi Peta P4T Non-Kadastral dan 

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang 

Tanah (SP2FBT) 

Tim IP4T 

5 Penyerahan Hasil analisa kepada kepala kantor 

wilayah/kepala kantor pertanahan 

kabupaten/kota 

Tim IP4T 

6 Penyerahan Hasil analisa kepada Kementerian 

Kehutanan cq Direktur Jenderal Planologi 

Kehutanan dengan tembusan Kemendagri, 

Kemen PU, Gubernur, dan Bupati/Walikota 

Kanwil BPN/Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten/Kota 

7 Pengkajian hasil analisa dan pelaksanaan tata 

batas kawasan hutan 

Dirjen Planologi 

Kementerian 

Kehutanan 

14 hari kerja sejak 

diterimanya 

berkas analisa 

8 Penerbitan SK Perubahan Batas Kawasan hutan 

dan lampiran peta sebagai dasar penerbitan 

sertifikat hak atas tanah 

Dirjen Planologi a.n 

Menteri Kehutanan 

Maksimal 2 bulan 

pasca penerbitan 

SK Perubahan 
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Batas Kawasan 

Hutan 

9 Penerbitan sertifikat BPN - 

 

Jika tidak terkelola dengan baik, persoalan kawasan hutan dan non-hutan 

ini akan menjadi isu yang terus mengemuka dalam kebijakan pendaftaran tanah. 

Jika pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia ditargetkan harus selesai pada 

tahun 2025 mendatang, persoalan ini akan menjadi ganjalan yang sangat serius. 

Pelepasan kawasan hutan, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Gambar 17 

menunjukkan secara jelas bahwa persoalan pengelolaan kawasan hutan dan 

nonhutan ini berdampak pada sangat minimnya jumlah penerbitan sertifikat yang 

berasal dari pelepasan kawasan hutan. Dari total 4,1 juta hektar target pelepasan 

kawasan hutan, hanya 209.943 hektar atau sekitar 4,97 persen yang bisa 

diterbitkan sertifikatnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Persentase Penerbitan Sertifikat dari Pelepasan Kawasan Hutan 

Sumber: Direktorat Landrefom Kementerian ATR/BPN RI, 2020 

 

Diperlukan skema pengelolaan yang lebih inklusif untuk bisa menjadi jalan keluar 

dari persoalan dualisme pengelolaan yang selama ini terjadi. Kementerian 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

harus mampu bersinergi.  

 

H. Pendaftaran Tanah untuk Tujuan Redistribusi (Reforma Agraria) 

Menelusuri perjalanan panjang kebijakan pendaftaran tanah di Indonesia, terlihat 

bahwa pendaftaran tanah sebagaimana tujuan awalnya adalah memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah pada 

akhirnya bermuara pada hasil akhir yang beragam. Jika mengacu pada Ellswoth 
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(2004), kebijakan pendaftaran tanah di Indonesia dominan pada aliran property 

rights. Hal ini sekali lagi dapat dilihat bahwa pendaftaran tanah bermuara pada 

pemberian jaminan legal atas penguasaan tanah atau disebut dengan legalisasi 

aset. Legalisasi aset menjadi kerangka kebijakan yang dipandang sebagai cara 

yang paling efektif untuk memberikan jaminan legal atas penguasaan tanah. 

Dalam konteks inilah perlu dipahami bahwa banyak kritik terhadap aliran 

property rights. Pada kenyataannya legalisasi, selain mengukuhkan ketimpangan 

penguasaan atas tanah juga dianggap tidak mampu menjawab konstelasi lebih luas 

dimana tenurial insecurity hilangnya penguasaan masyarakat atas tanah kerapkali 

terjadi.  

Terlalu mementingkan dimensi legal pada akhirnya dapat menyebabkan 

terabaikannya aspek-aspek lain dalam diskursus tenurial security yaitu dimensi 

economic security. Hal ini salah satunya dapat diawali dengan pemahaman bahwa 

‘sertifikat tidak akan otomatis membuat seseorang sejahtera’. Catatan mengenai 

hal ini salah satunya dapat dicermati dalam kutipan berikut:  

‘Sertifikat tidak akan mampu mendorong pendapatan petani. Sertifikat 

tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesuburan tanah, tetap saja 

petani tidak bisa mencukupi hidupnya dengan layak walau sudah memiliki 

sertifikat. Di Banjaranyar, meskipun sebagian besar tanah garapan 

masyarakat sudah bersertifikat, namun tetap saja dengan keterbatasan 

sumber daya alam yang ada, masyarakat hanya bisa mengusahakan 

tanahnhya dengan agak intensif pada musim hujan. Dari sejumlah 365 

bidang tanah yang sudah bersertifikat, sekitar 30 bidang sama sekali tidak 

bisa diusahakan karena tanahnya berbatu-batu sehingga hanya tumbuhan 

alam yang bisa tumbuh di atasnya. Artinya tanah tidak bisa 

dibudidayakan’ (Ekowati dkk, 2009: 103). 

Pendaftaran tanah oleh karenanya perlu dipahami atau dibedakan 

berdasarkan pada tujuannya. Pendaftaran tanah pada dasarnya tidak hanya 

dilakukan dengan tujuan untuk legalisasi aset, tetapi juga dilakukan untuk 

rekognisi atau pengakuan dan redistribusi. Dalam tahapan redistribusi, 

pendaftaran tanah merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan. Tahapan 

redistribusi yaitu: 1) persiapan dan perencaaan (penyusunan target, penyusunan 

petunjuk operasional dan standar biaya keluaran redistribusi tanah, penerbitan SK 

penetapan lokasi, penerbitan SK penetapan petugas pelaksana kegiatan 

redistribusi, penerbitan SK pembentukan panitia pertimbangan landreform); 2) 

penyuluhan kepada masyarakat di lokasi yang telah ditetapkan; 3) inventarisasi 

dan identifikasi objek dan subjek (pengumpulan data yuridis); 4) pengukuran dan 

pemetaan oleh para petugas ukur terhadap tanah yang telah diinventarisasi sesuai 

dengan kaidah yang berlaku; 5) penelitian lapangan oleh panitia pertimbangan 

landreform di kabupaten setempat dan siding PPL-Panitia Pertimbangan 

Landreform untuk membahaa usulan penetapan objek dan subjek redistribusi; 6) 

penetapan objek dan subjek redistribusi tanah yang mencakup (penerbitan SK 

objek redistribusi tanah oleh Kakanwil BPN setempat dan penerbitan SK 
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Penetapan Subjek redistribusi oleh bupati setempat); 7) penerbitan SK redistribusi 

tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat; dan 8) pembukuan (pembukuan 

hak dan pencetakan sertifikat tanah serta penerbitan sertifikat hak milik atas tanah 

hasil redistribusi sesuai masing-masing pemilik tanah oleh Kepala Kantor 

Pertanahan setempat). 

Berkaitan dengan reforma agraria, kebijakan pendaftaran tanah yang relevan 

tentunya adalah kebijakan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk ‘redistribusi’. 

Konsep redistribusi dalam hal ini pada hakekatnya adalah untuk memberikan 

akses kepemilikan tanah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang bertumpu 

pada penataan ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatannya terlebih dahulu. Reforma agraria tentu saja berbeda dengan 

reformasi agraria di mana reformasi agraria hanya merujuk pada upaya untuk 

sekadar mengubah fungsi tanpa mengubah struktur (Wiradi 2009 dalam Basya 

2017).   

 Pendaftaran tanah yang hanya bertumpu pada pengesahan secara legal 

tanah-tanah yang dikuasai oleh perseorangan, komunitas maupun konsesi, pada 

kenyataannya memberikan catatan panjang tentang proses hilangnya tanah. Dalam 

hal inilah, pendaftaran tanah yang ditujukan untuk legalisasi tidak bisa mencapai 

tujuan reforma agraria yang sesungguhnya. Basya (2017) dalam kasus redistribusi 

dan sertifikasi lahan di Cipari, Cilacap mencatat bahwa pemberian sertifikat yang 

dirancang agar tidak berpindah selama sepuluh tahun terbukti tidak efektif. 

Kenyataan di lapangan sudah banyak yang berpindah tangan sebelum sertifikat 

dibagikan. Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal dari mulai tidak bisa membayar 

kompensasi, letak tanah yang jauh dari tempat tinggal atau karena ukuran tanah 

yang tidak signifikan. Kasus lain juga dapat dicermati dari pengalihan sertifikat 

tanah hasil program redistribusi pada kasus petani di Desa Karossa, Kecamatan 

Tassoko, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Ibnudin, 2016) serta jual beli tanah 

redistribusi di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur 

(Listyanti, 2018). Dalam hal ini, pendaftaran tanah dalam konteks legalisasi tidak 

hanya memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, tetapi juga rentan 

mendorong pemilik tanah untuk melepaskan tanahnya.  

 

I. Kesimpulan 

Telah terjadi pergeseran mendasar dalam kebijakan pendaftaran tanah di 

Indonesia yang merentang dari tahun 1960 sampai dengan 2021. Mengacu pada 

Pasal 19 UUPA, pendaftaran tanah bukanlah hal yang diwajibkan. Pasal 19 

UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah kewajiban pemerintah. 

Dalam perkembangannya, pendaftaran tanah merupakan hal yang wajib dilakukan 

oleh pemilik tanah. Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 18 Tahun 2021, 

pendaftaran tanah merupakan hal yang bersifat wajib dilakukan baik itu melalui 

mekanisme pendaftaran sistematik maupun pendaftaran sporadik.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah merupakan proses 

yang terpisah dari reforma agraria. Situasi ini terjadi dalam perjalanan 

implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Indonesia di mana kedudukan 

reforma agraria sebagai prioritas kebijakan mengalami pergeseran komitmen dari 

pemerintah. Pendaftaran tanah sebagai instrumen landreform, berakhir seiring 

dengan surutnya program landreform di era Orde Baru. Pendaftaran tanah yang 

semula menjadi bagian dari politik agraria nasional mengalami proses degradasi 

sebagai tata kelola teknis administratif. Terdapat perbedaan persepsi mengenai 

permasalahan agraria yang direspon melalui pendaftaran tanah. Masalah agraria 

yang direspon melalui pendaftaran tanah pada awalnya adalah ketimpangan 

penguasaan dan pemilikan tanah untuk kemudian dilakukan penataan kembali 

melalui landreform. Sementara itu masalah agraria yang direspon melalui 

pendaftaran tanah saat ini adalah permasalahan agraria yang diakibatkan 

ketidakpastian hukum tanah untuk kemudian dilakukan legalisasi (pensertifikatan) 

tanah. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah kehilangan perannya untuk 

memeriksa ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, namun telah berubah 

sebagai tujuan akhir dari penataan pertanahan. Dalam konteks inilah harmoni 

penataan pertanahan yang bermuara pada sebesar-besar kemakmuran rakyat 

kembali harus dipertanyakan. Pendaftaran tanah pada era Soekarno sejalan dengan 

mazhab struktur agraria sementara itu pendaftaran tanah pada era pasca itu lebih 

dekat dengan mazhab property right. Karena mazhabnya property right maka 

yang menjadi target adalah wiayah yang ‘clean and clear’ dan tidak menyasar 

mengenai ketimpangan seperti yang dilakukan pada masa Soekarno.  

Kementerian ATR/BPN menengarai bahwa kegentingan persoalan agraria 

di Indonesia adalah kondisi belum terdaftarnya tanah sehingga berakibat pada 

ketidakpastian hak atas tanah yang dapat melahirkan konflik. Kebijakan reforma 

agraria yang ideal seharusnya dirancang untuk menyelesaikan masalah agraria 

yang menyebabkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia. 

Persepsi permasalahan agraria ini berbeda dengan persepsi pemerintah di mana 

permasalahan agraria terletak pada ketidakpastian hukum hak atas tanah sehingga 

diperlukan pendaftaran tanah (sertipikasi tanah). Kebijakan pendaftaran tanah di 

Indonesia yang semula lahir untuk mendorong terlaksananya landreform, dalam 

perkembangannya saat ini pendaftaran tanah lebih diarahkan untuk menjadi 

instrumen penyelesaian permasalahan agraria yang salah satunya diarahkan untuk 

penyelesaian berbagai konflik agraria yang diakibatkan karena ketidakpastian 

hukum hak atas tanah. Data konflik agraria, berulang kali dimunculkan dalam 

latar belakang kebijakan untuk kembali menegaskan bahwa banyaknya konflik 

agraria menunjukkan bahwa administrasi pertanahan di Indonesia membutuhkan 

perbaikan agar dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. 

 Pada akhirnya pendaftaran tanah lebih dipahami sebagai bagian dari 

administrasi pertanahan. Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa 

sertifikat tanah. Implementasi dari kebijakan pendaftaran tanah lebih lekat dengan 

apa yang kemudian disebut dengan legalisasi aset atau pensertifikatan tanah. 

Untuk membangun suatu sistem administrasi pertanahan sebagai bagian penting 
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pembangunan dengan menjadikan tanah sebagai modalitas penyejahteraan rakyat 

harus melampaui keterbatasan-keterbatasan yang selama ini ada di dalam sistem 

administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan yang ada sekarang ini masih 

terjebak pada legalisasi aset, implementasi yang teknis-birokratis, belum mampu 

mengurai problem agraria dan menjadi alat deteksi dini terhadap persoalan 

pertanahan. 
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