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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftran Tanah: 

 “Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-
menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan 
data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah 
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 
atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya” 

 

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan 

pendaftaran tanah berdasarkan  Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

No. 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi: “Pengukuran, Perpetaan dan 

Pembukuan Tanah, Pendaftaran dan Peralihan hak atas tanah serta 

pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.27 

Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre(Bahasa Belanda 

Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan 

kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu 

bidang tanah. Dalam arti yang tegas, Cadastre adalah record pada lahan-

lahan, nilai daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan 

perpajakan. 
                                                                 

27Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. 2008. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung. 
Mandar Maju. Hal. 15. 
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Pendaftaran tanah dalam bahasa Latin disebut “Capistratum”, di 

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

Belandadan juga di Indonesia dengan istilah “Kadastrale” atau 

“Kadaster”. Maksud dari Capistratum atau Kadaster dari segi bahasa 

adalah register atau capita  atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah 

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

yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang 

hak suatu bidang tanah, sedangkan kadaster yang modern bisa terjadi atas 

peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan.28 

Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu 

mengenai bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu 

wilayah tertentu dengan tujuan tertentu.29 

Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur yaitu antara lain: 

a. Adanya kewajiban bagi pemilik tanah untuk mendaftarkan tanah 

miliknya 

b. Adanya kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap pemegang 

tanah yang mendaftarkan tanahnya 

c. Adanya lembaga penyelenggara tanah  

2. Pengaturan Pendaftaran Tanah 

                                                                 
28 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. Op.cit. Hal. 18-19. 
29 Hasan Wargakusumah. 1992. Hukum Agraria:Buku Panduan Mahasiswa . Jakarta. 

Gramedia Pustaka. Hal. 80. 
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Pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 

1960 No. 104-TLNRI No. 2043. Undang-undang ini lebih dikenal dengan 

sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).30 UUPA mengatur 

pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian 

hukum. Ketentuan tentang kewajiban bagi Pemerintah untuk 

menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA, yaitu: 

a. Pasal 19 UUPA: 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal 6 meliputi: 
a. Pegukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas dan peralihan hak tersebut; 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. 
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 

Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta 
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan 
Menteri Agraria. 

(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) 
diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu 
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.  
 

b. Pasal 23 UUPA: 

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 
pembenahannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut 
ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Pasal 19 

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan 
dan pembebasan tersebut 
 

                                                                 
30 Urip Santoso. Op.cit. Hal. 277. 
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c. Pasal 32 UUPA: 

(1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian 
pula setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut, harus didaftarkan 
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 
yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, 
kecuali dalam hak-hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir 
 

d. Pasal 38 UUPA: 

(1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, 
demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus 
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 
pasal 19 

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 
yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya 
peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena 
jangka waktunya berakhir 
 
 

Pasal 19 UUPA merupakan perintah untuk melakukan pendaftaran 

tanah yang ditujukan kepada pemerintah. Sedangkan pasal 23, 32, dan 38 

UUPA merupakan perintah untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah 

yang ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan agar 

mereka memperoleh kepastian tentang hak mereka tersebut. (Boedi 

Harsono. 1988 : 11-16).31 

Ketentuan lebih lajut pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1) 

UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang 

dimaksud Pasal 19 ayat (1) sudah dibuat yaitu, Peraturan Pemerintah No. 

10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan 

                                                                 
31 Muhammad Fauzi Rijal. 2007. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali 

Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Banjarnegara. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Hal. 24. 
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disahkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. Tidak berlakunya lagi PP No. 10 Tahun 1961 dinyatakan dalam 

Pasal 65 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang berlaku efektif 

sejak tanggal 8 Oktober 1997.32 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997dilaksanakan dengan 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(Permen Agraria/Kepala BPN) No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah.33 Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan 

lanjutan dari Pasal: 12, 23, 32 dan 38 UUPA, yang mengatur hal 

pendaftaran tanah secara terperinci dan disempurnakan lagi dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta disusul 

dengan diundangkannya beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri 

sebagai peraturan pelaksanaannya. (Boedi Harsono, 1998 : 155).34 

3. Objek Pendaftaran Tanah 

Dalam UUPA mengatur bahwa hak-hak atas tanah yang didaftar 

hanyalah Hak Milik diatur dalam Pasal 23, Hak Guna Usaha diatur dalam 

Pasal 32, dan Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 38, dan Hak Pakai 

diatur dalam Pasal 41, sedangkan Hak Sewa untuk Bangunan tidak wajib 

didaftar. Objek Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 9 PP No. 24 Tahun 

1997, objek pendaftaran tanah meliputi: 

                                                                 
32 Adrian Sutedi. 2014. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Jakarta. Sinar 

Grafika. Hal. 112. 
33 Urip Santoso. Op.cit. Hal. 284. 
34 Muhammad Fauzi Rijal. Op.cit. Hal. 26. 
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a. Hak Milik 

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, Hak milik adalah hak turun-

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 

dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Yang dapat mempunyai 

Hak Milik, yaitu: 

1 Hanya Warga Negara Indonesia 

2 Bank Pemerintah atau Badan Keagamaan dan Badan Sosial 

(Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan)35 

b. Hak Guna Usaha 

Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, Hak Guna Usaha adalah hak 

untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, 

dalam jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang 

paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan dan 

peternakan. Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha, yaitu: 

1 Warga Negara Indonesia 

2 Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia36 

c. Hak Guna Bangunan 

Menurut Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, Hak Guna 

Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

                                                                 
35 Urip Santoso. Op.cit. Hal. 299. 
36Ibid. 
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bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka 

waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu paling lama 20 tahun. Yang dapat mempunyai Hak Guna 

Bangunan, yaitu: 

1 Warga Negara Indonesia 

2 Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

Dari asal tanahnya, Hak Guna Bangunan dapat terjadi pada tanah 

Negara, tanah Hak Pengelolaan dan tanah Hak Milik.37 

d. Hak Pakai 

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA, Hak Pakai adalah hak untuk 

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau 

dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuan undang-undang ini. Yang dapat mempunyai Hak Pakai, 

yaitu: 

1 Warga Negara Indonesia 

2 Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 
                                                                 

37Ibid. 
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3 Departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan 

pemerintah daerah 

4 Badan-badan keagamaan dan sosial 

5 Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

6 badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia 

7 Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan internasional38 

Dalam Hak Pakai untuk jangka waktu ada yang diberikan untuk 

jangka waktu yang tidak ditentukan dan ada pula yang diberikan 

untuk jangka waktu yang ditentukan. 

e. Hak Pengelolaan 

Hak Pengelolaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 

No. 40 Tahun 1996 jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 jo. Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 

Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 9 

Tahun 1999, adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 

Menurut Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2000  

tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. Pasal 1 PP No. 36 

Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Karena Pemberian Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari 

Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 

                                                                 
38Ibid. 
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dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan 

peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk 

keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah 

tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak 

ketiga. 

f. Tanah Wakaf 

Menurut Pasal 49 ayat (3) UUPA, Tanak wakaf adalah 

perwakafan  tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang dimakasud dengan 

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah 

milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 

kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 

ajaran Agama Islam. 

g. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, 

satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya 

digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian 

dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 

Menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, 

kepemilikan satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan rumah 
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susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama 

atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.  

h. Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan dengan Tanah, Hak tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 

i. Tanah Negara 

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997, Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 

adalah tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. 

4. Kegiatan Pendaftaran Tanah 

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

dilakukan oleh Pemerintah, meliputi: 

a. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dab peralihan hak-hak tersebut 
c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat 
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Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali (Initial Registration) dan pemeliharaan dalam 

pendaftaran tanah (maintenance).39 

Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 

Kegiatan Pendaftaran tanah: 

a. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Opzet atau Initial 

Registration) 

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997, pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan 

pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah 

yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1961 atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.  

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara 

sporadik. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997:  

“Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 
meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam 
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.” 

 
Pendaftaran tanah secara sporadik menurut Pasal 1 angka 11 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997:  

“Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek 

                                                                 
39 Boedi Harsono. Op.cit. Hal. 460. 
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pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan secara individual atau massal.” 

 
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi: 

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik 

Untuk keperluan pengumpulam dan pengolahan data fisik 

dilakuakan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatannya 

meliputi: 

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran 

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah 

c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan 

pembuatan peta pendaftaran 

d. Pembuatan daftar tanah 

e. Pembuatan surat ukur40 

2. Pembuktian hak dan pembukuannya 

a. Pembuktian hak baru 

b. Pembuktian hak lama 

c. Pembukuan hak 

d. Penerbitan Sertifikat 

e. Penyajian data fisik dan data yuridis 

f. Penyimpanan daftar umum dan dokumen41 

b. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Bijhouding atau 

Mainteance) 

                                                                 
40Ibid. Hal. 307 
41Ibid. 
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Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997:  

“Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan 
sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.” 

 
 
Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi 

perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah 

yang telah terdaftar. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, 

terdiri atas: 

1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, meliputi: 

a. Pemindahan hak  

b. Pemindahan hak dengan lelang 

c. Peralihan hak karena pewarisan 

d. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan 

atau koperasi 

e. Pembebanan hak 

f. Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 

2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, meliputi: 

a. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah 

b. Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah 

c. Pembagian hak bersama 

d. Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 

susun 
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e. Peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan 

f. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau 

penetapan pengadilan  

g. Perubahan nama42 

5. Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak 

Tujuan pendaftaran tanah dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997: 

a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu 
bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang 
hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 
yang sudah terdaftar 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 
 

Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir 

kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah adalah 

pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 

Dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 

menyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar 

dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah 

dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang 

bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. 

                                                                 
42Ibid. Hal. 308. 
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Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997:  

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaiman adimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak 
tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah 
yang bersangkutan.” 

 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Sertifikat hak 

atas tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang dalam rangka pendaftaran tanah. 

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

PRONA:  

“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk 
hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan 
dalam buku tanah yang bersangkutan.” 

 
 
Fungsi utama sertifikat adalah sebagai alat bukti hak atas tanah.43 

Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan 

pemegang hak yang bersangkutan sesui dengan data fisik yang ada dalam 

surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. 

Memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin 

undang-undang.44 

 
                                                                 

43 Effendi Perangin. 1986. Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta. Rajawali. 

Hal. 1. 
44 Adrian Sutedi. Op.cit. Hal. 141. 
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Pihak yang menerima penyerahan sertifikat yang diterbitkan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yaitu: 

a. Untuk hak atas tanah atau hak mlik atas satuan rumah susun yang 

dipunyai oleh satu orang, sertifikat hanya boleh diserahkan kepada 

pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan 

sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan 

olehnya. 

b. Untuk tanah wakaf, sertifikat diserahkan kepada Nadzirnya atau pihak 

lain yang dikuasakan olehnya. 

c. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat 

diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang waris dengan 

persetujuan para ahli waris yang lain. 

d. Untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 

kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan 

satu sertifikat, yang siterimakan kepada salah satu pemegang hak 

bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang 

lain. 

e. Untuk hak anggungan, sertifikat diterimakan kepada pihak yang 

namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan atau kepada 

pihak lain yang dikuasakan olehnya.45 

                                                                 
45 Urip Santoso. Op.cit. Hal. 316. 
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Ada bermacam-macam sertifikat berdasarkan objek pendaftaran 

tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: 

1. Sertifikat Hak Milik 

2. Sertifikat Hak Guna Usaha 

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara 

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan 

5. Sertifikat Hak Pakai atas tanah Negara 

6. Sertifikat Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan 

7. Sertifikat tanah Hak Pengelolaan 

8. Sertifikat tanah Wakaf 

9. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

10. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Non Rumah Susun 

11. Sertifikat Hak Tanggungan46 

Menurut Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA:  

“Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak yaitu sertifikat 
sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang 
dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan 
sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau 
selain sertifikat.” 

 
Menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Sifat 

pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak, yaitu: 

1. Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 
termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 

                                                                 
46Ibid. Hal. 317. 
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sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanha yang 
bersangkutan. 

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara 
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 
tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka 
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) 
tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. 
 

Ketentuan dari Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf 

c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang 

berisikan tentang pendaftran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah 

system publikasi negatif. Sistem publikasi negatif adalah sertifikat hanya 

merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuatdan bukan merupakan 

surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Dalam hal ini berarti data fisik 

dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan 

hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama 

dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.  

Menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila 

memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu: 
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a. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum 

b. Tanah diperoleh dengan iktikad baik 

c. Tanah dikuasai secara nyata 

d. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak 

ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang 

sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. 

Sertifikat dinyatakan sebagai bukti yang kuat karena dalam 

sertifikat ditulis mengenai jenis hak, pemegang hak, keterangan fisik 

mengenai tanah, beban diatas tanah dan peristiwa hukum yang penting 

sehubungan dengan tanah tertentu, dan karena semua itu diisi oleh pejabat 

yang berwenang (Kepala Kantor Pendaftaran Tanah), maka apa yang 

dapat dibaca dalam sertifikat itu harus dianggap benar.47 

B. Tinjauan Tentang Sistem Pendaftaran Tanah 

1. Sistem Pendaftaran Tanah 

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai oleh suatu Negara 

tergantung pada asas hukum yang dianut Negara tersebut dalam 

mengalihkan hak atas tanahnya. Terdapat dua macam asas hukum, yaitu 

asas iktikad baik dan asas nemo plus yuris. Asas iktikad baik berbunyi 

“orang yang memperoleh sesuatu hak dengan iktikad baik, akan tetapi 

menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum”. Asas ini bertujuan 

                                                                 
47 Effendi Perangin. Op.cit. Hal. 6. 
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untuk melindungi orang yang beriktikad baik. Asas nemo plus 

yurisberbunyi “orang tak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada 

padanya”. Ini berarti bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak 

adalah batal. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang 

sebenarnya.48 

Dalam sistem negatif, pemegang hak yang sebenarnya akan selalu 

dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun. Oleh 

kare itu, daftar umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti.49 Dalam 

sistem positif, di mana daftar umumnya mempunyai kekuatan bukti, maka 

orang yang terdaftar adalah pemegang hak yang sah menurut hukum. 

Kelebihan yang ada pada sistem positif ini adalah adanya kepastian dari 

pemegang hak, oleh karena itu adanya dorongan bagi setiap orang untuk 

mendaftarkan haknya.50 

a. Sistem Publikasi yang Dianut di Indonesia 

Sistem publikasi yang digunakan tetap seperti dalam pendaftaran 

tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yaitu sistem 

negartif yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan 

surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat 

(2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Di Indonesia tidak 

menggunakan sistem publikasi negatif yang murni. Sistem publikasi 

                                                                 
48 Adrian Sutedi. Op.cit. Hal. 117. 
49 Badan Pertanahan Nasional . Tanpa Tahun. Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah . 

Tanpa Penerbit. Hal. 29. 
50 Adrian Sutedi. Op.cit. Hal. 118. 
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negatif murni tidak akan menggunakan sistem pendaftaran hak. Juga 

tidak aan ada pernyataan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang 

kuat.51 

Sistem publikasi di Indonesia adalah sistem publikasi negatif, 

tetapi bukan negatif murni melainkan apa yang disebut sistem negatif 

yang mengandung unsur positif, hal ini dapat diketahui dari ketentuan 

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

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

alat pembuktian yang kuat”. Dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA juga 

menyatakan bahwa “pendaftaran merupakan alat pembuktian yang 

kuat:. Pernyataan ini tidak akan terdapat dalam peraturan pendaftaran 

tanah dengan sistem publikasi negatif yang murni.52 

b. Sistem Negatif Pendaftaran Tanah di Indonesia 

Didalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran tanah dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak di 

dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan 

bahwa orang yang seharusnya berhak atas tanah itu akan kehilangan 

haknya. Orang tersebut masih dapat menggugat hak dari yang 

terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak. Sehingga 

pendaftaran hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak lah 

positif, melainkan negatif.53 Terlepas dari kemungkinan kalah atua 

menangnya tergugat yaitu pemegang hak terdaftar, maka hal ini 
                                                                 

51 Badan Pertanahan Nasional . Op.cit. Hal. 44. 
52 Boedi Harsono. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasiona., Op.cit. Hal. 84. 
53 Badan Pertanahan Nasional . Op.cit. 
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berarti bahwa daftar umum yang diselenggarakan disuatu Negara 

dengan prinsip pemilik terdaftar tidak dilindungi hukum, tidak 

mempunyai kekuatan bukti.54 

2. Pendaftaran Tanah Sporadik 

a. Pengertian Pendaftaran Tanah Sporadik 

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997: 

“Pendaftaran Tanah Sporadik adalah Kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran 
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara 
individual atau massal.”  

 
 
Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan 

pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek 

pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.55 Dalam proses 

pendaftaran sporadik, pemohonakan diminta mengisi dan 

menandatangani formulir khusus permohonan sertifikat sembari 

menyerahkan berkas persyaratan atau kelengkapan seperlunya dan 

membayar sejumlah biaya yang telah ada daftar tarifnya. Semuanya 

berlangsung di depan loket khusus di dalam gedung kantor 

pertanahan. Pendaftaran sporadikpun dapat dilakukan secara massal, 

yaitu beberapa pemilik yang tanahnya saling berdekatan secara 

bersamaan mengajukan permohonan pensertifikatan ke loket khusus 

                                                                 
54Ibid. 
55 Adrian Sutedi. Op.cit. Hal. 112. 
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pada kantor pertanahan. Cara ini biasa disebut dengan “pendaftaran 

tanah sporadik secara massal”.56 

Pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: 

a. Diajukan secara individual atau massal oleh pihak yang 

berkepentingan, Pasal 13 ayat 4  

b. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran, Pasal 15 dan Pasal 16 

c. Penetapan batas bidang-bidang tanah, Pasal 17 dan Pasal 19 

d. Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah dan Pembuatan Peta 

Pendaftaran, Pasal 20 

e. Pembuatan Daftar Tanah, Pasal 21 

f. Pembuatan Surat Ukur, Pasal 22 

g. Pembuktian Hak Baru, Pasal 23 

h. Pembuktian Hak Lama, Pasal 24 dan Pasal 25 

i. Pengumuman Hasil Penelitian Yuridis dan Hasil Pengukuran, Pasal 

26 dan Pasal 27 

j. Pengesahan Hasil Pengumuman, Pasal 28 

k. Pembukuan Hak, Pasal 29 dan Pasal 30 

l. Penerbitan Sertipikat, Pasal 31 

b. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sporadik 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 

tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum 

                                                                 
56 Myrna A. Safitri  dan Tristam Moeliono. Op.cit. Hal. 285. 
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didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentan Pendaftaran Tanah.  

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas 

menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

Pasal 5 yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya dalam 

Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

c. Prosedur Pendaftaran Tanah Sporadik 

Prosedur Pendaftaran Tanah secara Sporadik menurut Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997: 

a. Permohonan untuk dilakukan pengukuran bidang tanah 

b. Pengukuran, Pasal 77 dan Pasal 81 

c. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah, Pasal 82 

dan Pasal 85 

d. Pengumuman data fisik serta data yuridis untuk 60 Hari, Pasal 86 

dan Pasal 87 

e. Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak, Pasal 88 

f. Pembukuan Hak, Pasal 89 dan Pasal 90 

g. Penerbitan Sertipikat, Pasal 91 dan 93 
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3. Pendaftaran Tanah Sistematik 

a. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematik 

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997:  

“Pendaftaran tanah sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi 
semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah 
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.” 

 
 
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 

meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan dan 

pendaftaran ini merupakan inisiatif pemerintah.57 

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah pendaftaran tanah yang 

dilaksanakan atas prakarsa dari Badan Pertanahan Nasional yang 

didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana 

tahunan yang berkesinambungan yang pelaksanaannya dilakukan di 

wilayah-wilayah yang ditunjuk oleh menteri. 

Pendaftaran tanah secara sistematik, inisiatif datang dari kantor 

pertanahan setempat. Mereka yang mengunjungi lokasi, mendatangi 

para pemilik tanah dengan didampingi oleh aparat kelurahan yang 

tergabung dalam Panitia Ajudikasi. Biaya pendaftaran tanah seperti 

                                                                 
57Boedi Harsono. 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 

Pelaksanaannya. Djambatan. Jakarta. Hal. 474. 
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ini dibebankan oleh APBN dan dana pinjaman dari Bank Dunia dan 

biasa disebut dengan “proyek ajudikasi”.58 

b. Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematik 

Tahapan-tahapan pendaftaran tanah Sistematik antara lain:59 

1. Penetapan lokasi oleh menteri atas usul kepala kantor pertanahan 

2. Persiapan kepala kantor pertanahan menyiapkan peta dasar 

pendaftaran berupa peta garis atau peta foto 

3. Pembentukan panitia ajudikasi dan satuan tugas 

4. Penyelesaian permohonan yang ada pada saat mulainya pendaftaran 

secara sistematik 

5. Penyuluhan wilayah 

6. Pengumpulan data fisik 

7. Pengumpulan dan penelitian data yuridis 

8. Pengumuman data fisik  dan data yuridis dan pengesahannya 

9. Penegasan konversi dan pengakuan hak 

10. Pembukuan hak 

11. Penerbitan sertifikat 

12. Penyerahan hasil kegiatan 

 

 

 

 
                                                                 

58 Myrna A. Safitri  dan Tristam Moeliono. Op.cit. 
59 Florianus SP Sangsun. 2007. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta. Visimedia. 

Hal. 39. 
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c. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematik 

Kegiatan Penyelenggaraan pendaftaran tanah pelaksanaannya 

diatur dalam PP No. 10 tahun 1961 dan telah berlangsung selama 35 

tahun (hingga 1997) kemudian diganti dengan PP No. 24 tahun 1997.   

Proses pendaftaran tanah sistematik ini mulanya diatur melalui 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (PMA/KBPN) No. 1 

tahun 1995, yang dicabut dengan PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 

tentang Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. 

C. Tinjauan Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 

1. Pengertian Proyek Operasi Nasional Agraria 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 

Proyek Operasi Nasional Agraria merupakan pendaftaran tanah yang 

biayanya disubsidi oleh Pemerintah. Dalam Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No. 189 Tahun 1981 menetapkan bahwa PRONA memproses 

pensertifikatan tanah secara massal sebagai perwujudan dari pada 

program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaanya 

dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat 

terutama bagi golongan ekonomi lemah dan juga menyelesaikan secara 

tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. 

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

PRONA:  
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“Prona adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara 
massal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain 
atau bagian-bagiannya. 

 
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah salah satu 

bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses 

asministrasi pertanahan yang meliputi, ajudikasi, pendaftaran tanah 

sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan 

diselenggarakan secara massal.60 

PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah 

sampai dengan ekonomi menengah.61 

PRONA adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di 

bidang pertanahan pada umumnya dan pada bidang pendaftaran tanah 

pada khususnya yang berupa pensertifikatan tanah secara massal dan 

penyelesaian sengketa tanah yang sifatnya strategis.62 

2. Dasar Hukum Proyek Operasi Nasional Agraria 

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dimulai sejak tahun 

1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 

1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan 

tersebut, penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertifikatan 

tanah secara massal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di 

                                                                 
60www.bpn.go.id. Op.cit. 
61Ibid. 
62 Sudjito. Op.cit. Hal. 34. 
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Bidang Pertanahan.63 PRONA dibentuk dalam lingkungan Direktorat 

Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. 

PRONA juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Program Nasional Agraria (PRONA). Pada peraturan ini dijelaskan lebih 

lengkap dan spesifik mengenai Prona. 

Mengenai biaya yang dikenakan untuk sertifikat tanah PRONA, 

hal itu diatur dalam Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan 

Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang Berasal Dari 

Pemberian Hak Atas 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. 

D. Tinjauan Tentang Ajudikasi 

1. Pengertian Ajudikasi 

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah: 

“Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses 
pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan 
penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau 
beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.” 

 
Kegiatan Ajudikasi pendaftaran tanah tersebut merupakan prosedur 

khusus yang dilakukan untuk pemberian status hukum atas bagian-bagian 

tanah kepada pemilik yang benar-benar berwenang. 

                                                                 
63www.bpn.go.id. Op.cit. 
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Menurut Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997, Panitia Ajudikasi ini dibentuk oleh Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk, dan bertugas 

untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan pendaftaran 

tanah sistematik. 

2. Dasar Hukum Ajudikasi 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah 

2. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997  

3. Prosedur Pendaftaran Ajudikasi 

Tahapan-tahapan Ajudikasi antara lain: 

1. Penetapan lokasi oleh menteri atas usul kepala kantor pertanahan 

2. Persiapan kepala kantor pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran 

berupa peta garis atau peta foto 

3. Pembentukan panitia ajudikasi dan satuan tugas 

4. Penyelesaian permohonan yang ada pada saat mulainya pendaftaran 

secara sistematik 

5. Penyuluhan wilayah 

6. Pengumpulan data fisik 

7. Pengumpulan dan penelitian data yuridis 

8. Pengumuman data fisik  dan data yuridis dan pengesahannya 
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9. Penegasan konversi dan pengakuan hak 

10. Pembukuan hak 

11. Penerbitan sertifikat 

12. Penyerahan hasil kegiatan 

E. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum 

Didalam kehidupan suatu Negara sebelum melakukan aktivitas hukum 

dimasyarakat, agar dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Pemerintah 

harus menegakkan hukum dengan benar dan harus memperhatikan berbagai 

macam faktor yang ada di masyarakat. Karena dalam menegakkan hukum, 

keadaan masyarakat dan problem masyarakat harus diketahui oleh 

Pemerintah, jika Pemerintah ingin menegakkan hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengukur apakah suatu tindakan 

pada suatu peraturan dapat berjalan dengan efektif atau tidak, dipengaruhi 

oleh 5 hal, yaitu:64 

1. Undang-undang 

Suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa Negara, yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat dan dipelihara oleh penguasa Negara. 

2. Penegak Hukum 

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan tidak 

langsung mempunyai wewenang pada bidang penegak hukum. misalnya 

seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Advokad, dsb. 

3. Fasilitas Penunjang 

                                                                 
64 Soerjono Soekanto. 1999. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. Raja Grafindo. Hal. 90. 
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Fasilitas penunjang adalah sarana dalam mendukung bagaimana produk 

hukum tersebut dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 

4. Masyarakat 

Masyarakat adalah sesungguhnya terdiri dari manusia, baik perorangan 

atau kelompok manusia yang telah terhimpun untuk berbagai keperluan 

atau tujuan 

5. Budaya Hukum 

Budaya hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni budaya hukum 

internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal 

merupakan budaya hukum masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas 

hukum secara khusus. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan 

budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap 

dan pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum. 

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak 

hukum juga harus adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran 

hukum berkisar pada diri masyarakat sendiri, menjadi faktor yang 

menentukan bagi sahnya hukum. Dengan kesadaran hukum sebenarnya 

diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang 

diharapkan. Setiap masyarakat sebenarnya pasti memiliki kesadaran hukum. 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan 

secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 
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pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.65 Penegakan 

hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selaku menjaga keselarasan, 

keseimbangan dan keserasian yang didasarkan oleh nilai-nilai di dalam 

masyarakat. 

Menurut Wolfgang Friedman dalam bukunya yang berjudul Legal 

Theory, efektivitas hukum atau penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 

komponen penting, yaitu:66 

1. Komponen Struktur 

Adalah bagian-bagian penting dari sistem hukum yang bergerak dalam 

suatu mekanisme yang termasuk didalamnya lembaga-lembaga pembuat 

hukum 

2. Komponen Substansi 

Adalah suatu perangkat atau aturan hukum itu sendiri. Dalam hal 

menyangkut isi hukumnya, isi hukum dianggap berkualitas jika sesuai 

dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat, bukan kehendak penguasa 

semata. 

3. Komponen Kultur 

Adalah komponen yang menyangkut soal tingkat kesadaran hukum 

dalam masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, komponen ini juga 

                                                                 
65 Arief, Barda Nawawi. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. PT. Cipta Aditya Bakti. 

Hal. 109. 
66 Wasis SP. 1995. Pengantar Ilmu Hukum. Malang. UMM Press. Hal. 29. 
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sangat berpengaruh, sebab akan menentukan apakah hukum yang 

diberlakukan dapat ditaati atau tidak atau dapat diterima atau tidak 


