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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Tentang Pendaftaran Tanah 

Dalam poin ini penulis akan memaparkan pengertian pendaftaran tanah, 

dasar hukum pendaftaran tanah, disertai dengan tujuan, asas dan jangka waktu 

pendaftaran tanah agar dapat menjadi kerangka secara teoritik untuk menjadi 

alat analisa penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah  

a. Secara etimologis  

Pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre, suatu istilah teknis 

untuk suatu record atau rekaman, menunjukkan kepada luas, nilai, dan 

kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa 

Latin yaitu capistratum yang berarti suatu register atau capita atau unit 

yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi. Cadastre berarti record pada 

lahan-lahan, atau nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk 

kepentingan perpajakan. Cadastre dapat diartikan sebagai alat yang 

tepat untuk memberikan suatu uraian dan identifikasi tersebut dan 

sebagai rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah.17 

 

 

b. Pendapat para ahli 

                                                 
17A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan 

PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), 
Cetakan Pertama, (Bandung : CV.Mandar Maju, 1999), hlm. 18-19.   
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Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara 

terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data 

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

tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan 

rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan 

pemeliharaannya.18 

c. Peraturan Perundang-undangan 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah 

ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya.19 

2. Sistem Pendaftaran Tanah 

Menurut Dr. Boedi Djatmiko HA,SH,Mhum, Sistem pendaftaran 

tanah, bahwa didunia ini dikenal ada dua model atau jenis pendaftaran tanah 

, yaitu: pertama, disebut dengan model pendaftaran akta atau " registration 

                                                 
18 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : 
Djambatan, 2007), hlm.72. 

19 Lihat Peraturan Pemerintah No 24 tahun1997 
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of deeds" yang oleh beberapa penulis menggunakan istilah pendaftaran 

tanah dengan stelsel negatif atau pendaftaran tanah negatif dan kedua, 

pendaftaran hak atau "registration of title", dimana lazim pula disebut 

dengan nama " pendaftaran dengan stelsel positif" ataupun seringkali 

disebut " system Torrens". 

a. Sistem Pendaftaran Akta (Registration of Deeds) 

Dalam sistem pendaftaran akta, yang didaftar oleh Pejabat Pendaftaran 

Tanah (PPT) adalah akta. Dalam sistem pendaftaran akta, PPT bersikap 

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

yang didaftar . Sistem pendaftaran akta melakukan pendaftaran terhadap 

dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang 

bersangkutan dan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum mengenai hak 

tersebut  

b. Sistem Pendaftaran Hak 

Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-

perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus 

dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan 

pendaftarannya, bukan aktanya yang didaftar, melainkan haknya yang 

diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian.Sistem pendaftaran hak 

tampak dengan adanya Buku Tanah sebagai dokumen yang memuat data 

yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya 

sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar. Sebelum 

berlakunya UUPA, Indonesia menganut sistem pendaftaran akta 
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(registration of deeds)yang diatur dalam Overschrijvings Ordonnantie 1834-

27. Akta atau surat perjanjian peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan 

Overschrijvings Ambtenaar yang merupakan pejabat pendaftaran tanah 

pada masa itu. Sebagai hasil dari pendaftaran tersebut, kepada penerima hak 

diberikan grosse akta sebagai bukti terjadinya peralihan hak tersebut. 

Setelah berlakunya UUPA, Indonesia menganut sistem pendaftaran 

hak(registration of titles). Sistem pendaftaran ini digunakan karena 

peralihan hak atas tanah di Indonesia. 20 

3. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah  

Pendaftaran tanah di setiap negara memiliki sistem publikasi tanah 

yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Sistem publikasi 

dalam pendaftaran tanah ada dua jenis, yaitu sistem publikasi positif dan 

sistem publikasi negatif. Perbedaan kedua sistem publikasi tersebut terletak 

pada jenis sistem pendaftarannya. Sistem publikasi positif selalu 

menggunakan sistem pendaftaran hak (registration of titles), sedangkan 

sistem publikasi negatif selalu menggunakan sistem pendaftaran akta. 

a. Sistem Publikasi Negatif ( Registration of Deeds) 

Dalam sistem publikasi negatif pada sistem pendaftaran akta, 

Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) tidak melakukan pengujian terhadap 

kebenaran data yang tercantum dalam akta (pasif). Akta pada sistem 

pendaftaran tanah berfungsi sebagai alat bukti peristiwa atau perbuatan 

                                                 
20 Haerulrijal,  Sistem Pendaftaran Tanah, dalam : http://haerulrijal7.blogspot.com / , 

acces 18 juli 2018 

http://haerulrijal7.blogspot.com/
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hukum yang bersifat kuat. Setiap terjadi perubahan sertifikat tanah, maka 

wajib dibuatkan akta baru dan data yuridis yang diperlukan harus dicari di 

dalam akta-akta yang bersangkutan. Akan tetapi, untuk memperoleh data 

yuridis harus dilakukan title search yang dapat memakan waktu dan biaya 

karena menggunakan bantuan ahli.  

b. Sistem Publikasi Positif ( Registration Of Titles ) 

Sistem publikasi positif dalam sistem pendaftaran tanah (registration 

of titles) dikenal sebagai Sistem Torrens. Sistem Torrens (The Real Property 

Art) berasal dari Australia Selatan. Kata “Torrens” merujuk pada nama 

penemu sistem pendaftaran ini, yaitu Robert Richard Torrens pada tahun 

1858 (International Land System, 2009). Sistem Direktorat Tata Ruang dan 

Pertanahan - Bappenas 13 publikasi positif merupakan perbaikan atau 

penyempurnaan dari sistem pendaftaran sebelumnya. Perbaikan kualitas 

sistem pendaftaran tanah ini ditunjukkan dengan adanya kemudahan bagi 

para pemilik tanah untuk memperoleh data yuridis tanpa harus melakukan 

title search pada akta-akta yang ada serta memberikan kepastian hukum 

pada tanah yang didaftarkan. Sistem publikasi positif meliputi identifikasi 

satu atau banyak bidang tanah dan menentukan siapa orang atau organisasi 

apa yang dapat memiliki hak atas sebidang tanah tersebut, yang kemudian 

dicatat dalam register tanah. Sebelum melakukan pencatatan, Pejabat 

Pendaftaran Tanah melakukan pengujian terhadap kebenaran data yang 

tercantum dalam akta sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam Buku 

Tanah (bersifat aktif) serta menyusun semua hal yang berkaitan dengan 
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pencatatan hak tanah, seperti hak gadai, easements, hipotek, sewa, dan 

perjanjian. Pecatatan kepemilikan atas tanah meliputi pencatatan nomor 

seri, lokasi, dan batas-batas bidang tanah yang ditandai pada peta serta nama 

pemiliknya (Dale, 1995).21  

c. Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. 

Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi Negatif yang 

mengandung unsur Positif yang mengacu pada pasal 33 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Hal ini dapat 

di buktikan dari hal-hal berikut :  

1) Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat bukan sebagai alat pembuktian 

yang mutlak ( sistem publikasi negatife ) 

2) Sistem pendaftaran menggunakan sistem pendaftaran hak ( 

Registration of titles ) bukan sistem pendaftaran akta ( Registration 

of deeds ) (sistem publikasi positif). 

3) Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dari data yuridis yang 

tercantum dalam sertifikat (sistem publikasi negatif)  

4) Petugas pendaftaran tanah bersifat aktif meneliti kebenaran data fisik 

dan yuridis ( sistem publikasi positif)  

5) Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum (sistem publikasi positif) 

                                                 
21 Kementerian PPN / Bappenas , dalam : https://www.bappenas.go.id/files/kajian-

trp/Kajian_Persiapan_Perubahan_Sistem_Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di_Indonesia.pdf, 
acces 18 juli 2018 

https://www.bappenas.go.id/files/kajian-trp/Kajian_Persiapan_Perubahan_Sistem_Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di_Indonesia.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/kajian-trp/Kajian_Persiapan_Perubahan_Sistem_Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di_Indonesia.pdf
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6) Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat 

mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah 

untuk membatalkan sertifikat atau mengajukan gugatan 

kepengadilan agar sertifikat dinyatakan tidak sah (sistem publikasi 

negatjif)22 

4. Macam-macam pendaftaran tanah 

a. Recht Cadaster 

Recht Cadaster adalah pendaftaran tanah untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi pemegang hak dengan tujuan : 

1)  Pemilik tanah dengan mudah akan dapat membuktikan h.a.t yang 

dikuasai dan dimilikinya, karena mereka diberikan Surat Tanda 

Bukti Hak oleh Pemerintah. 

2)   Mereka yang memerlukan keterangan tentang tanah dapat dengan 

mudah memperoleh keterangan keterangan tentang tanah yg akan 

diperolehnya. Karena keterangan keterangan tersebut disimpan di 

Kantor Penyelenggaran Pendaftaran Tanah (KPPT) yang bersifat 

Terbuka untuk Umum 

a) Fiscal cadaster 

Fiscal Cadaster adalah pendaftaran tanah untuk kepentingan 

pajak yang bertujuan Untuk tanah2 Adat ada kegiatan PT yang 

menyelenggarakan Pemerintah, namun tujuan bukan utk 

                                                 
22 Jurnal Hukum, Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah, dalam : 

http://www.jurnalhukum.com/sistem-publikasi-dalam-pendaftaran-tanah/, acces 18 juli 2018 

http://www.jurnalhukum.com/sistem-publikasi-dalam-pendaftaran-tanah/
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kepentingan rakyat (pemberian jaminan kepastian hak 

kepemilikan tanah) melainkan  untuk keperluan Negara sebagai 

dasar untuk keperluan pemungutan pajak.23 

5.  Dasar Hukum Pendaftaran Tanah. 

Salah satu tujuan dilakukan pembaharuan dalam lingkup hukum 

Agraria melalui di sahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian adalah mewujudkan 

kepastian hukum kepemilikan hak-hak atas tanah di Indonesia. ada 2 upaya 

untuk mewujudkan hal tersebut yaitu: 

a. Menyediakan hukum yang tertulis dan lengkap untuk menjamin 

kepastian hukum. 

b. Menyelenggarakan pendaftaran tanah.24 

Dalam rangka menyelenggarakan pendaftaran tanah yang telah 

diatur dan disediakan hukum tertulis dan lengkap yang menjadi dasar 

hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian 

hukum, diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yang ayat 1 

berbunyi Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan 

lebih lanjut mengenaai pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan 

                                                 
23 A. Silviana, Pendaftaran Tanah, 

dalam:http://fh.undip.ac.id/downloads/TEORI%20&%20PRAKTEK%20PENDAFTARAN%20T
ANAH%20(TPPT).ppt , acces  18 Juli 2018 

  
 24 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Cetakan ke 2, Jakarta: 
Kencana, Halaman 2. 

http://fh.undip.ac.id/downloads/TEORI%20&%20PRAKTEK%20PENDAFTARAN%20TANAH%20(TPPT).ppt
http://fh.undip.ac.id/downloads/TEORI%20&%20PRAKTEK%20PENDAFTARAN%20TANAH%20(TPPT).ppt
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Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, karena 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah 

dianggap tidak mampu lagi memberikan hasil yang baik dan memuaskan, 

maka perlu diganti dan dissempurnakn melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

6.  Tujuan Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendaftaran tanah 

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus 

menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengo-

lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya 

bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Berdasarkan 

pengertian diatas tentunya serangkaian kegiatan tersebut memiliki tujuan 

yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah, adapun tujuan tersebut antara lain :25 

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-

                                                 
25 Lihan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor  24 tahun 1997  Tentang Pendaftaran 

Tanah 
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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 mengada-kan perbuatan hukum mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

7.  Asas-Asas Pendaftaran Tanah 

Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan 

merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar 

belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap 

sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan 

dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Atau 

lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya 

suatu hukum konkrit.26 Adapun asas-asas hukum pendaftaran tanah 

termaktub dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : Pendaftaran tanah 

dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan 

terbuka. Berikut ini penjelasan dan pemaparan keempat asas tersebut 

berdasarkan penjelasan umum pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut. 

                                                 
 26 Achmad Ali, 2007, Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan 
Judicialprudance, Jakarta:renada Media Grup, halaman 48. 
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a. Azas Sederhana 

Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-

ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 

tanah. 27  

b. Azas Aman 

Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah 

perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah 

itu sendiri.28  

c. Azas Terjangkau 

Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemam-

puan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak 

yang memerlukan.29  

d. Azas mutakhir 

                                                 
 27 Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah. 
 28 Ibid. 
 29 Ibid. 
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Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksa-

naannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang 

tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti 

kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di 

kemudian hari. Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran 

tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang 

tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di 

lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data 

yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula azas terbuka.30 

8.  Jenis-Jenis Kegiatan Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 199731 Tentang 

Pendaftaran Tanah Pasal 11 menyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran 

tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan 

pemeliharaan data pendaftaran tanah.  

a. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: pengumpulan 

dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, 

penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, 

penyimpanan daftar umum dan dokumen. Sedangkan mengenai 

obyeknya berdasarkan pasal 1 ayat 9 pendaftaran tanah untuk pertama 

kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek 

pen-daftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan 

                                                 
 30 Ibid. 

31 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  



31 
 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau 

Peraturan Pemerintah ini. 

b. Kegiatan pemelihaan data pendaftaran tanah meliputi : pendaftaran 

peralihan dan pembebanan hak, pendaftaran perubahan data 

pendaftaran tanah lain-nya. 

9.  Prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali di atur dalam PP 

No.24 tahun 1997 pada pasal 12 meliputi :  

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik 

b. Pembuktian hak dan pembukuannya 

c. Penerbitan sertifikat 

d. Penyajian data fisik dan data yuridis 

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen 

10 . Jangka Waktu Pendaftaran Tanah 

a. Dalam Surat Edaran Menteri Tata Ruang Negara No 13/SE/VIII/2015 

Dalam angka 7 Surat Edaran Menteri Tata Ruang Negara No 

13/SE/VIII/2015 Huruf g pendaftaran sertifikat untuk pertama kali dengan 

jangka waktu pelayanan  

1) 45 atau 70 hari kerja untuk tanah yang berasal dari tanah Negara 

2) 70 atau 90 hari kerja untuk tanah yang berasal dari milik adat 

Dengan syarat dan ketentuan pendaftaran sertifikat pertama kali 

terhadap tanah untuk rumah tinggal sampai dengan luas 600m2 

b. Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No 01 Tahun 2010 
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Mengenai jangka waktu pendaftaran tanah untuk pertama kali, 

dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 25 Januari 2010 

Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan  ada beberapa 

perbuatan hukum yang juga berimplikasi pada berbedanya jangka 

waktu pelayanan. Adapun beberapa perbuatan hukum tersebut antara 

lain: 

1)   Konversi adalah penyesuaian peralihan atau perubahan dari hak 

hak atas tanah menurut system yang lama menjadi hak-hak atas 

tanah menurut Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, Pengakuan dan Penegasan Hak merupakan bagian dari 

kegiatan konversi hak atas tanah atau pembuktian hak lama 

menjadi hak yang baru (sesuai dengan Undang-Undang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria) adalah memerlukan jangka waktu 98 

Hari  

2)   Pengakuan Hak adalah  pengakuan yang dibuat untuk tanah yang 

memiliki bukti kepemilikan tanah adat , SK jenis ini juga berlaku 

apabila sejarah bukti kepemilikan tanah tidak sambung, misalnya 

ada bukti yang hilang di antara surat surat tanah tersebut.  

3)   Penegasan hak adalah penegasan yang dibuat untuk tanah yang 

memiliki bukti kepemilikan tanah yang memiliki sejarah sejarah 

lengkap sehingga siap ditegaskan, perlakuan ini juga berlaku untuk 
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surat-surat yang dibuat sebelum berlakunya Undang Undang 

Pokok Agraria (UUPA).32 

Persyaratan untuk layanan konversi, pengakuan dan penegasan hak 

tercantum pada Lampiran II  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia meliputi :  

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya di atas materai cukup  

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan  

c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, 

yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket  

d. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat  

e. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan 

aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)  

f. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 

 

B. Teori Efektifitas 

Secara etimologi efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa 

Inggris effectiveness yang apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia 

dan memiliki makna “berhasil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Dalam 

bidang hukum, ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita 

                                                 
32 Amtanah, Beda Antara : Pengakuan Hak, Penegasan Hak, Konversi Hak dan 

Pemberian Hak atas Tanah, dalam : https://omtanah.com/2016/09/10/beda-antara-pengakuan-
penegasan-konversi-pemberian-hak-atas-tanah/ , acces 19 april 2018 

https://omtanah.com/2016/09/10/beda-antara-pengakuan-penegasan-konversi-pemberian-hak-atas-tanah/
https://omtanah.com/2016/09/10/beda-antara-pengakuan-penegasan-konversi-pemberian-hak-atas-tanah/
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pertama-tama haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau 

tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 

menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang 

bersangkutan adalah efektif.33 

Salah satu tokoh yang memberikan teori efektifitas adalah Lawrence M 

Fridman, yang sudah banyak diajarkan dalam sekolah-sekolah tinggi Ilmu 

Hukum. Menurut Lawrence M. Friedman pada buku miliknya yang berjudul 

“Law and Society”, efektif atau tidaknya suatu hukum yang berupa perundang-

undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang di kenal sebagai efektivitas 

suatu hukum, ketiga faktor tersebut antara lain: 

1. Substansi Hukum Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang- 

undang itu sendiri.  

2. Struktur Hukum Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak 

hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di 

bidang penegakan hukum tersebut.  

3. Budaya Hukum Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum 

di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka 

masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak 

mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor 

penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.34 

                                                 
 33 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 
Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375 
 34 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, 
Jakarta:Rajawali Press, C1 Edisi kedua, halaman : 13 
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1. Komponen-komponen Hukum menurut Lawrence M. Friedman 

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem 

memiliki komponen-komponen sebagai berikut :35 

a. Struktur yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum 

untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti : 

pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya; 

b. Substansi berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para 

penegak hukum maupun mereka yang diatur; 

c. Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum 

yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau 

tidak patuh terhadap hukum. 

2. Pemaparan lebih mendalam mengenai ketiga komponen tersebut. 

a. Struktur 

Seperti yang telah dipaparkan diatas struktur adalah para penegak 

hukum. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi; mulai dari 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). 

Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum dalam 

makalahnya yang berjudul Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian 

                                                 
 35 Syafruddin Makmur, Budaya Hukum Dalam Masyarakat  Multikultural, jurnal UIN 
Jakarta, dalam: journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2387/1801, acces : 7 Desember 
2017 
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Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran 

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta 

lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, 

Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. 36 

selanjutnya menurut Sri Hanituti Hariyadi, komponen struktur penegakan 

hukum antara lain : Lembaga Pembuat Undang-Undang, Pengadilan, 

Penegak Hukum, Dan Badan Yang Berwenang Menerapkan Hukum.37 

Sehingga berdasarkan beberapa pemaparan diatas komponen struktur tidak 

selalu harus penegak hukum dalam hal kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan namun juga badan-badan yang berwenang menerapkan hukum. 

Apabila dilihat dari prespektif hukum Agraria, maka berdasarkan peraturan 

presiden nomor 20 tahun 2015, BPN (Badan Pertanahan Nasional) 

merupakan lembaga penegak hukum. 

b. Kultur 

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia 

terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 

harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau di 

salahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta 

                                                 
 36 Syarifudin Kala, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan 
Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran, dalam : 
hunterscience.weebly.com/uploads/3/2/9/9/ makalah_penegakan_hukum.doc, acces 7 Desember 
2017. 
 37 Sri Hanituti Haryadi, Sistem Hukum Indonesia, dalam : 
web.unair.ac.id/admin/file/f20025a13.ppt,  acces 7 Desember 2017. 
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budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai 

hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakatterhadap 

hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum, sehingga kultur 

hukum ini nantinya dapat dilihat melalui kesadaran hukum dari masyarakat 

untuk menerapkan hukum dan dapat dilihat sejauhmana efektifitas dari 

hukum tersebut 

c. Substansi 

Substansi adalah berupa norma hukum yang digunakan oleh para 

penegak hukum maupun mereka yang diatur, dengan kata lain inti dari 

peraturan perundang-undang itu sendiri. Dalam teori Lawrence M. 

Friedman hal ini disebut sebagai system substansial yang menentukan bisa 

atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.38 Apabila melihat dari konteks 

permasalahan yang penulis angkat maka komponen substansi hukum yang 

akan dilihat sejauh mana dapat belakunya dimasyarakat adalalah beberapa 

perundang-undangan berikut ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan 

Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Surat 

Edaran Menteri Tata Ruang Negara No 13/SE/VIII/2015, Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan RI No 01 tahun 2010 mengenai batas waktu penyelesaian 

berkas Pendaftaran tanah pertama kali. 

                                                 
 38 Kurniawan Hermanto, Teori Sistem Hukum Laurence M. Fridgeman, dalam : 
https://www.academia.edu, acces 9 Desember 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden
https://www.academia.edu/
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3. Layanan dan Jangka Waktu Pelayanan Di Badan Pertanahan 

Tabel 1. 
Layanan dan Jangka Waktu Pelayanan Badan Pertanahan sesuai 
Surat Edaran Menteri Tata Ruang Negara No. 13/SE/VIII/2015 

NO LAYANAN JANGKA WAKTU SYARAT DAN 
KETENTUAN 

1. Pengetikan sertifikat 
 

7 menit, 17 menit , 70 
menit, atau 7 jam 

Pengecekan sertifikat dapat 
dilaksanakan setelah 
melakukan pendaftran 
mandiri (online) dan telah 
divalidasi oleh kantor 
pertanahan 

2. Pengapusan hak tanggungan 
(ROYA) 
 

7 menit, 17 menit, 70 
menit atau 7 jam 
 

Penghapusan hak 
tanggunagn (ROYA) 
terhadap hak tanggungan 
yang dibebani hanya satu 
bidang tanah. 

3. Peningkatan hak dari HGB ke HM 
 

7 jam , 17 jam atau 70 
jam 

Peningkatan hak dari hak 
guna bangunan (HGB) ke 
hak milik (HM) khusus bagi 
rumah tinggal dengan luas 
maksimum 600 m² 

4. Peralihan hak karena jual beli 70 atau 90 jam 
 

Peralihan hak karena jual beli 
tanah non pertanian sampai 
dengan luas 600 m² dan 
pertanian sampai dengan 
20.000 m² 

5. Hak tanggungan 7 hari kerja Hak tanggungan berlaku 
untuk semua jenis  

6. Pemisahan atau pemecahan  17 atau 27 hari kerja  
 

Pemisahan atau pemecahan 
maksimum 5 bidang 

7. Pendaftaran sertifikat pertama kali a. 45 atau 70 hari 
kerja berasal dari 
tanah Negara  

b. 70 atau 90 hari 
kerja berasal dari 
bekas milik adat  

Pendaftaran sertifikat 
pertama kali terhadap tanah 
untuk rumah tinggal sampai 
dengan luas 600 m² 
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