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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Pendaftran Tanah 

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh 

rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air 

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha 

Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan 

kekayaan nasional.
11

 Tanah merupakan bagian terpenting dari bumi yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk 

pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat yaitu mendaftarkan tanah. 

Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5  Tahun  1960  yang 

mengatur  hubungan  hukum antara Bangsa  Indonesia  dengan  bumi,  air,  

luar  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya.  

Hubungan  hukum  agraria  antara  negara  sebagai organisasi  kekuasaan  

dari  seluruh  rakyat  Indonesia  adalah  atas  dasar  hak menguasai.  

Tujuan  dari  memberikan  hak  menguasai  kepada  negara ialah untuk 

mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Pendaftaran tanah menjadi 

kegiatan pemerintah  yang  diselenggarakan  guna  melindungi  

kepentingan masyarakat terhadap  status  kepemilikan  tanah.  Untuk  

mewujudkan pendaftaran tanah sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  
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19  UUPA  Nomor  5  Tahun 1960  yang mengatur  tentang  Dasar  Pokok-

pokok  Agraria  maka  Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Dalam hukum tanah kata sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis, 

sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-

undang pokok Agraria. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa, Dengan adanya 

dasar hak menguasai dari negara maka ditentukan adanya macam-macam 

hak atas permukaan bumi, 3 yang disebut tanah, yang diberikan kepada 

dan dipunyai orang-orang”. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam 

hak atas sebagian permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak 

atas sebagian permukaan bumi yang berbatas, berdimensidua dengan 

ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh 

orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-undang Pokok 

Agraria adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya tanah 

dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas 

hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.
12

 

Pendaftaran Tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengelolaan, 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 
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surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah y ang sudah ada haknya 

dan milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya. 
13

 Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:  

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;  

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

pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat.14  

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Pada pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria yang mengatur 

tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 19 ayat 1 “untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia”. 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 tentang Pelaksanaan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. 

3. Asas-asas Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah harus sesuai dengan asas-asas pendaftaran yang ada. 

Asas-asas pendaftaran tanah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 yang meliputi Asas Sederhana, Asas Aman, Asas 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1. 
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Terjangkau, Asas Mutakhir, dan Asas Terbuka. Adapun penjelasan dari 

asas-asas tersebut sebagai berikut:
15

 

a. Asas sederhana yaitu agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun 

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 

b. Asas Aman yaitu untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah 

itu sendiri. 

c. Asas Terjangkau yaitu bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya 

dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi 

lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka pendaftaran tanah 

harus dapat terjangkau oleh pihak yang memerlukan. 

d. Asas Mutakhir yaitu untuk kelengkapan yang memedai dalam 

pelaksanaanya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya, 

sehingga data yang tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasinonal 

sesalalui sesuai dengan keadaan nyata dilapangan dan masyarakat 

dapat memperoleh data yang benar setiap saat. Oleh karena itu perlu 

diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan yang terjadi 

dikemudian hari. 
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e. Asas Terbuka yaitu untuk dapat memberikan akses yang seluas-

luasnya kepada masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai 

pertanahan. 

4. Tujuan Pendaftaran Tanah 

Tujuan Pendaftaran Tanah sebagaimana yang tetuang di dalam pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, meliputi:
16

 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

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

hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan hukum 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang 

sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggarakannya tertib administarsi pertanahan. 

5. Obyek Pendaftaran Tanah 

Obyek Pendaftaran Tanah sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 9 

Peraturan Pemrintah Nomor 24 Tahun 1997, meliputi:
17

 

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

hak guna bangunan dan hak pakai; 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftran Tanah. Pasal 3 ayat 
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b. Tanah hak pengelolaan; 

c. Tanah wakaf; 

d. Hak milik atas satuan rumah susun; 

e. Hak tanggungan; 

f. Tanah negara. 

Dalam hal tanah negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara 

membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar 

tanah. 

6. Prosedur Pendaftaran Tanah 

Prosedur pendaftaran tanah sebagaimana yang tertuang di dalam 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah: 

1. Perencanaan 

Adanya suatu rencana kerja. Pendaftaran tanah secara sistematik 

didasarkan pada suatu rancana kerja dan dilaksanakan di wilayah-

wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria (Kepala Badan 

Pertahanan Nasional). 

2. Penetapan Lokasi  

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik dimulai dengan 

penetapan lokasi. Untuk penetapan lokasi, Badan Pertanahan Nasional 

menyelenggarakan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional 

sebagai kerangka dasarnya. Jika suatu daerah tidak ada atau belum ada 

titik-titik dasar teknik nasional.  
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Penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas 

berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penetapan 

tandatanda batas termasuk termasuk pemeliharaan wajib dilakukan 

oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Penetapan batas 

bidang tanah yang sudah dipunyai dengan sesuatu hak yang belum 

terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belumada surat ukur/gambar 

situasinya atau surat ukur. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan 

batas-batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar 

pendaftaran. Bidang atau bidang-bidang tanah-tanah yang sudah 

dipetakan atau membutuhkan nomor pendaftarannya pada peta 

pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah. Bagi bidang-bidang tanah 

yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan 

surat ukur unutk keperluan pedaftaran haknya.18 

3. Pembentukan Panitia Ajudikasi. 

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Ajudikasi 

yang dibentuk oleh kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat 

yang ditunjuk. 

4. Penyuluhan 

5. Pengumpulan hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran 

Hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis beserta peta bidang 

atau bidangbidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran 
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diumumkan selama 30 hari untuk memberikesempatan kepada pihak 

yang berkepentingan mengajukan keberatan. Pengumuman dilakukan 

di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak 

tanah yang bersangkutan serat ditempan lain yang dianggap perlu. 

6. Penelitian data fisik dan data yuridis. 

Menurut pasal 26 ayat (2), Untuk keperluan pendaftaran hak, atas 

tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-

alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis. 

Keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar 

kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dianggap cukup untuk mendaftar 

hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. 

7. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya 

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir (lewat 30 hari), data 

fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh panitia ajudikasi 

pendaftaran tanah secara sistematik disahkan dengan berita acara. Jika 

setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman masih ada kekurangan 

data fisik dan/atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada 

keberatan yang belum diselesaikan. 

8. Pembukuan Hak. 

Hak atas tanah daftar dengan membukukannya dalam buku tanah 

yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang 

bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat 

ukur tersebut. Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada 
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surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta 

pemegang haknya. Bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur 

secara hukum telah didaftarkan. Pembukuan hak dilakukan 

berdasarkan alat bukti hak-hak lama dan berita acara pengesahan 

pengumuman data fisik dan data yuridis. 

9. Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 

bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah 

terdaftar dalam buku tanah. Sertifikat diterbitkan oleh kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, ditanda-tangani oleh ketua 

panitia ajudikasi atas nama kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota. 

Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang Namanya 

tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak 

atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.19 

7. Sistem Pendaftaran Tanah 

Menurut boedi Harsono, ada 2 macam sistem pendaftaran 

tanahyaitu sistem pendafatran akta (registration of deeds) dan sistem 

pendaftaran hak (registration of title). Sistem pendaftaran yang digunakan 

dalam pendaftaran tanah menetukan apa yang didaftar, bentuk 

penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti 

haknya.
20

 Dalam sistem pendaftaran akta, yang didaftarkan oleh Pejabat 

Pendaftaran Akta Tanah (PPAT) adalah akta. Dalam sistem pendaftaran 

                                                           
19

 Bachsan Mustafa, 1984, Hukum Agraria dalam Perspektif, Remadja Karya Cv, 

Bandung. Hal 57. 
20

 Op.Cit. Hal 76  
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akta, PPAT bersikat pasif. Sistem pendaftaran akta melakukan pendaftaran 

terhadap dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang 

bersangkutan dan dilakukan perbuatan hukum mengenai hak tersebut 

kemudian.
21

 

Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru dan 

perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus 

dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan 

pendaftarannya, bukan aktanya yang didaftar, melaikan haknya yang 

diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Akta hanya 

merupakan sumber datanya.
22

 Sistem pendaftaran hak tampak dengan 

adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data 

fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai 

surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftarkan.
23

 

Sebelum berlakunya UUPA, indonesia menganut sistem 

pendaftaran akta (registration of deeds). Akta atau surat perjanjian 

peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan yang merupakan pejabat 

pendaftaran tanah pada masa itu. Sebagai hasil dari pendaftaran tersebut, 

kepala penerima hak diberikan akta sebagai bukti terjadinya perlihan hak 

tersebut. Setelah berlakunya UUPA, indonesia menganut sistem 

pendaftaran hak. Sistem pendaftaran ini digunakan karena peralihan hak 
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atas tanah di indonesia sesuai dengan hukum adata adalah bersifat nyata, 

terang dan tunai.
24

 

a. Tunai, artinya penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah (penjual) 

dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pihak lain 

(pembeli) 

b. Riil/Nyata, artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti 

dengan perbuatan yang nyata menunjukkan tujuan jual beli tersebut, 

misalnya dengan diterimanya uang oleh penjual dan dibuat perjanjian 

di hadapan kepala desa 

c. Terang, artinya untuk perbuatan hukum tersebut haruslah dilakukan 

dihadapan kepala desa sebagai tanda bahwa perbuatan itu tidak 

melanggar ketentuan hukum yang berlaku 

8. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah 

Sistem publikasi pendaftaran tanah dalam suatu Negara tergantung 

pada asas hukum yang dianut oleh suatu negara dalam mengalihkan hak 

atas tanahnya.
25

 Ada beberapa sistem publikasi pendaftaran tanah yang 

dianut oleh negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah, 

yakni sistem Torrens, sistem negatif dan sitem positif.
26

 

a. Sistem Torrens 

Sir Robert Richard Torrens seorang pejabat bea cukai terkesan 

sekali atas  sistem pemilikan dan saham atas kapal sebagaimana yang 

                                                           
24

 Op.Cit. Hal 361-362. 
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diatur oleh English Merchant’s Shiping  Act.
27

 Ketika dia menjadi 

anggota First Colonial Ministry dari provinsi South Australia, Torren 

mengambil inisiatif untuk mengintroduksi  pendaftaran tanah yang di 

Australia terkenal sebagai Real Property Act Nomor 15 Tahun 1857-

1858.
28

 Dalam detailnya sistem Torren disempurnakan dengan 

tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan yang disesuaikan 

dengan hukum materialnya masing-masing. 

Pelaksanaan sistem Torren, setiap pendaftaran hak atas tanah 

sebelum dicatat dalam buku tanah, maka terlebih dahulu dilakukan 

pemeriksaan dan penyelidikan yang  sangat  teliti  terhadap  data yang  

disampaikan  oleh  pemohon.  Kelebihan sistem Torrens dibandingkan 

dengan sistem negatif adalah ketidakpastian diganti dengan  kepastian, 

biaya lebih murah dan waktu yang digunakan lebih singkat, ketidak 

jelasan dan berbelitnya uraian menjadi singkat dan jelas, persetujuan-

persetujuan disederhanakan sedemikian rupa, sehingga setiap orang 

akan dapat mengurus sendiri setiap kepentingannya, penipuan sangat 

dihalangi, banyak hak-hak milik atas tanah yang berkurang nilanya 

karena ketidakpastian hukum hak atas  tanah telah dikembalikan 

kepada nilai yang sebenarnya.
29

 

Dalam sistem ini sertifikat tanah merupakan alat yang paling 

lengkap tentang hak dari pemilik yang tersebut di dalamnya serta tidak 
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 A.P Perlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia. Peraturan Pemerintah 
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dapat diganggu gugat, demikian menurut Torrens. Ganti rugi terhadap 

pemilik sejati adalah melalui asuransi (verzekeringsponds) yang 

sebelumnya dikenakan pada pemohon hak dalam pendaftaran tanah. 

Untuk merubah buku tanah adalah tidak dimungkinkan, terkecuali jika 

memperoleh serifikat tanah dimaksud melalui cara pemalsuan dengan 

tulisan atau diperoleh dengan penipuan.
30

 

b. Sistem Positif 

Dalam sistem positif suatu sertifikat tanah yang diberikan berlaku 

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

satunya tanda bukti hak atas tanah. Ciri pokok sistem ini adalah bahwa 

pendaftaran tanah menjamin dengan sempurna bahwa nama yang 

terdaftar dalam buku tanah adalah tidak bisa dibantah, kendatipun ia 

ternyata bukan pemilik yang berhak atas tanah tersebut. Sitem positif 

ini memberikan kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah. Pejabat 

dalam sistem ini bersifat sangat aktif, mereka menyelidiki apakah hak 

atas tanah yang dipindahkan itu dapat untuk didaftar ataukah tidak 

menyelidiki identitas para pihak, wewenangnya dan apakah formalitas-

formalitas yang diisyaratkan untuk itu telah dipenuhi atau tidak.
31

 

Menurut sitem ini hubungan hukum antara hak dari orang yang 

namanya terdaftar dalam buku tanah dengan pemberian hak 

sebelumnya terputus sejak hak tersebut didaftar. Kebaikan dari sistem 

Positif ini adalah adanya kepastian dari buku tanah, peranan  aktif  dari  
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pejabatnya, mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat tanah mudah 

dimengerti oleh orang awam. Asas peralihan hak atas tanah dalam 

sistem ini adalah asas itikad baik. Asas itikad baik berbunyi: orang 

yang  memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik akan tetapi menjadi 

pemegang hak yang sah menurut hukum.
32

 Jadi asas ini bertujuan 

untuk melindungi orang yang beritikad inilah perlu daftar umum yang 

mempunyai kekuatan bukti. Dalam  sistem ini pihak ketiga yang 

beritikad baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut menurut sitem 

positif ini mendapatkan jaminan mutlak dengan adanya uang pengganti 

terhadap tanah yang sebenarnya ia haki. Walaupun ternyata  bahwa 

segala keterangan yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut 

adalah  tidak benar. Sistem positif ini dapat memberikan suatu jaminan 

yang mutlak terhadap buku tanah, kendatipun ternyata bahwa 

pemegang sertfikat bukanlah pemilik yang sebenarnya. Adapun 

kelemahan dari sistem positif ini adalah  peranan  aktif  pejabatnya  

akan  memakan  waktu yang  lama, kemudian pemilik yang sebenarnya 

berhak atas tanah akan kehilangan oleh karena kepastian hukum  buku  

tanah  itu  sendiri,  dan  wewenang  pengadilan  diletakan dalam 

wewenang administratif.
33

 

c. Sistem Negatif  

Sistem Negatif adalah segala sesuatu yang tercantum dalam 

sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan 
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yang sebaliknya. Asas peralihan hak atas tanah menurut sistem ini 

adalah asas “nemo plus yuris”. Dimana asas nemu plus yuris berbunyi 

orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. 

Asas “nemo plus yuris” ini bertujuan untuk melindungi pemegang hak 

yang sebenarnya. Bedasarkan asas nemo plus yuris ini, pemegang hak 

yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang 

terdaftar  atas  nama  siapapun.
34

 

Ciri pokok sistem negatif ini adalah bahwa pendaftaran tanah atau  

pendaftaran hak atas tanah tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang 

terdaftar dalam buku tanah tidak dapat untuk dibantah jika nama yang  

terdaftar  bukanlah  pemilik yang sebenarnya. Hak dari nama terdaftar 

ditentukan oleh hak dari pemberi hak sebelumnya, perolehan hak 

tersebut merupakan mata rantai dari perbuatan hukum dalam 

pendaftaran hak atas tanah.
35

 Ciri  pokok  lainnya  dalam  sistem ini 

adalah Pejabatnya berperan pasif artinya pejabat yang bersangkutan 

tidak berkewaji ban untuk menyelidiki kebenaran dari surat-surat yang  

diserahkan  kepadanya. Kebaikan dari sistem negatif ini adalah adanya 

perlindungan  terhadap  pemegang hak sejati. Sedangkan 

kelemahannya dari sistem negatif ini adalah peranan pasif pejabatnya 

yang menyebabkan tumpang  tindihnya  sertifikat  tanah, mekanisme 

kerja dalam proses penerbitan sertifikat tanah sedemikian rupa 

sehingga kurang dimengerti oleh orang awam. Menurut Boedi Harsono 
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ada dua sistem publikasi Pendaftaran tanah yaitu sistem publikasi 

positif dan publikasi negatif.
36

 

Dalam sistem positif, data disimpan dalam register atau buku tanah 

dan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak. Dalam sistem ini, orang 

boleh mempercayai penuh data yang disajikan dalam register karena 

pendaftaran atau pencatatan nama seseorang dalam register sebagai 

pemegang haklah yang membuat orang menjadi pemegang hak atat 

tanah yang bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak 

yang dilakukan. Sistem publikasi positif, orang yang dengan itikad 

baik dan pembayaran serta kemudian mendaftarkan dirinya sebagai 

pemegang hak dalam register memperoleh hak yang tidak dapat 

diganggu gugat dari orang yang namanya tidak terdaftar sebagai 

pemegang hak dalam register, hal ini biasa disebut “indefeasible tiile”. 

Dengan selesainya dilakukan pendaftaran atas nama penerima hak, 

pemegang hak yang sebenarnya menjadi kehilangan haknya. Ia tidak 

dapat menuntut pembatalan perbuatan  hukum yang memindahkan hak 

yang bersangkutan kepada pembeli.
37

 Dalam keadaan tertentu ia hanya 

bisa menuntut ganti kerugian kepada Negara. Untuk menghadapi 

tuntutan ganti kerugian tersebut disediakan suatu dana khusus. 

Sehingga hukum benar-benar melakukan perlindungan terhadap orang 

yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang haknya sudah 

didaftar. Sistem publikasi negatif,  yang menentukan berpindahnya hak 
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kepada pembeli adalah sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. Asas 

peralihan menurut sistem ini adalah asas “nemo plus yuris”, yaitu 

orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa 

yang ia punya sendiri. Asas ini bertujuan untuk melindungi pemegang 

hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang 

mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang 

sebenarnya. Data yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistem ini 

tidak boleh begitu saja dipercayai kebenarannya. Negara tidak 

menjamin data yang disajikan. Biarpun sudah melakukan pendaftaran, 

pembeli selalu masih menghadapi kemungkinan gugatan dari orang 

yang dapat membuktikan bahwa ialah pemegang hak sebenarnya. 

Sitem Publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah menurut 

UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem negatif yang 

mengandung unsur positif.
38

 

Pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 

akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 

pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (2), 

Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. 

Sehingga sistem Pendaftaran Tanah menurut UUPA dan PP Nomor 24 

Tahun 1997 bukanlah sistem negatif yang murni. Sistem publikasi  

yang  murni  tidak  akan  menggunakan  pendaftaran  hak, juga tidak  

akan ada pernyataan seperti dalam pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa 
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sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Hal tersebut juga terlihat ada 

ketentuan-ketentuan yang  mengatur  prosedur  pengumpulan  sampai  

penyajian  data  fisik  dan  data yuridis yang diperlukan serta 

pemeliharaannya dan penerbitan sertifikat  haknya, biarpun sistem 

publikasinya negatif, tetapi kegiatan-kegiatan yang bersangkutan 

dilaksanakan secara seksama, agar data yang disajikan sejauh mungkin 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
39

 

9. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 

a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 

tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum 

didaftarkan tanah yang belum di 

daftarkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. Dasar 

hukum pada pendaftaran tanah pertama kali pada Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

(UUPA). Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
40

 

a) Pengumpulan data dan pengolahan data fisik 

b) Pembuktian hak dan pembukuannya 

c) Penerbitan sertifikat 

                                                           
39

 Ibid. 
40

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 



 

 

35 

 

d) Penyajian data fisik dan data yuridis 

e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen. 

Pada pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
41

 

a) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara 

sporadik 

b) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana 

kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh 

menteri 

c) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah 

pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pendaftaran dilaksanakan melalui pendaftaran tanah 

secara sporadik 

d) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan 

pihak yang berkepentingan. 

b. Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk menyusuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 

pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan 

sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. 

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
42

 

a) Pendaftaran peralihan dan pembembanan hak 
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b) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya 

Pendaftaran Tanah secara Sistematis adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi 

semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah 

atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan atau nama lainnya yang 

setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan 

jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki 

masyarakat.43 Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa 

obyek pendaftran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan secara individual atau massal. 
44

 

B. Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum 

Kata efektif berasal dari bahas inggris yaitu effective yang berarti 

berasal atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiyah 

mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan. Menurut kamus bahasa indonesia, efektif adalah 

sesuatu yang ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai 

suatu Undang-undang.
45

 

Secara umum efektifitas suatu hal di artikan sebagai keberhasilan 

dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas 

adalah keadaan dimana diperankan untuk memantau. Kata efektifitas 
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sendiri berasal dari kata efektif yang berasal dari kata efektif, yang berarti 

terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap 

pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan 

yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.
46

 

Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan. Efektifitas artinya tercapainya sasaran atau tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya, upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang 

di dalam masyarakat, yang betujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi 

antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum 

juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana pembaharuan dalam 

masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran 

masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran 

yang rasional atau modern. Efektifitas hukum merupakan proses yang 

bertujuan agar upaya hukum berlaku efektif.
47

 

Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui 

sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat 

mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. 

Umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-

undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang 

dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas 
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yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan 

perundang-undangan tersebut.
48

 

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, meliputi: 

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang) 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu 

merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari 

pada efektifitas penegak hukum.
49

 

Menurut Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang 

menghambat efektifitas penegak huku tidak hanya terletak pada sikap 

mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat 

hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering 

diabaikan.
50
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C. Tinjauan tentang Kesadaran Hukum Masyarakat 

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa indonesia adalah 

kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu 

diatur okeh hukum.
51

 Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan 

mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau 

tidak melakasanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan 

oleh hukum. Oleh karena, itu peningkatan kesadaran hukum merupakan 

salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan 

hukum.
52

 

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata 

dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan mengetahui 

dan mengerti tentang hukum, Menurut Ewick dan Silbey “kesadaran 

hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum 

pada institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada 

pengalaman dan tindakan orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran 

hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan 

praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum 

adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan 

norma atau asas.
53

 

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang 

memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan 

institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai 
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berbagai institusi yang maisng-masing diperlukan didalam masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar jalannya pemenuhan 

kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu 

akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.
54

 

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan 

hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan 

masyarakat menunjang tinggi institusi atau atauran sebagai pemenuhan 

kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran 

dan fungsi membangun kesadara hukum dalam masyarakat pada umumnya 

melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat 

dengan:
55

 

1. Stabilitas  

2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan dalam masyarakat 

3. Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma 

D. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Pendaftaran tanah sisematis lengkap yang selanjutnya disingkat 

PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang 

dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang 
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meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau 

beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
56

 

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Dasar hukum pada pendaftaran tanah ini meliputi: 

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah 

c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

3. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk 

mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum 

Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, 

aman, adil, merata dan terbuka serta akuntable, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan 

ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik 

pertanahan.
57

 

Tujuan dari memberikan hak menguasai kepada negara ialah untuk 

mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pendaftran Tanah 
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menjadi kegiatan pemerintah yang diselenggarakan guna melindungi 

kepentingan masyarakat terhadap status kepemilikan tanah. Untuk 

mewujudkan pendaftaran tanah sebagaimana diamantkan dalam Pasal 

19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Dasar Pokok-

pokok Agraria maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftran Tanah.
58

 

PTSL diutamakan  bagi warga  ekonomi menengah ke bawah  yang  

jelas-jelas tidak mampu mengurus sertifikat tanahnya sendiri. Sesuai 

dengan tujuannya bahwa pendaftaran tanah adalah untuk menjamin 

kepastian  hukum,  mengingat  karena  hak  atas  tanah  itu tidak  

selamanya  tetap melekat pada pemegangnya karena adanya 

pemindahan hak yang disebabkan oleh kepentingan  yang  

bersangkutan.  Dengan  pelaksanaan PTSL ini Pemerintah berharap  

kepada  pemegang  hak  atas  tanah  agar  mau mensertifikatkan  

tanahnya dengan jalan memberikan kepada mereka (pemegang hak 

atas tanah) khususnya golongan  ekonomi  lemah  sampai  menengah  

yang berada  di  desa  miskin/tertinggal,  daerah  penyangga  kota,  

daerah  miskin  kota,  pertanian  subur  dan berkembang  dengan  

memberikan  berbagai  fasilitas atau  kemudahan.  Selain  itu Proyek  

ini  juga  mempunyai  tujuan  untuk menumbuhkan  kesadaran  hukum 

masyarakat  dalam  bidang  pertanahan  sebagai  usaha  untuk  
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berpartisipasi  dalam menciptakan  stabilitas  politik  serta 

pembangunan  ekonomi.
59

 

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui 

Kementerian BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program 

tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi 

Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Tahun 

2018 ini, Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kabinet Kerja akan fokus 

pada peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk itu Kementerian BPN 

memastikan penggunaan tenaga juru ukur, petugas PTSL yang 

berkualitas dan berkompeten untuk melaksanakan Program PTSL, 

mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, Sidang Panitia A, 

Pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertipikat. 

Kementerian BPN juga memastikan seluruh proses tersebut dilakukan 

secara mudah, transparan, dan efisien.
60
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4. Ruang Lingkup Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Ruang Lingkup Pendaftaran Tanah terdapat dalam Peraturan 

Menteri Tentang Pendafatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini 

meliputi:
61

 

a. Penyelenggaraan PTSL 

b. Pelaksanaan kegiatan PTSL 

c. Penyelesaian PTSL dan 

d. Pembiayaan PTSL. 

5. Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Adapun objek PTSL ini meliputi seluruh bidang tanah tanpa 

terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya 

maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset 

Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah 

masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, 

tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. 

6. Tahapan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) 

Tahapan dalam pelaksanaan Pendafatan Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL), meliputi:
62

 

a. Perencanaan 

                                                           
61

 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 3. 
62

 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 4 ayat 4 



 

 

45 

 

b. Penetapan lokasi 

c. Persiapan 

d. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan 

tugas 

e. Penyuluhan 

f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis 

g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 

h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya 

i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak 

j. Pembukuan hak 

k. Penerbitan sertifikat hak atas tanah 

l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan 

m. Pelaporan. 

7. Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersumber 

pada: 

a. Daftar isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian 

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) Provins, 

Kabupaten/Kota 

c. Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta 

d. Dana masyarakat melalui Sertifikat Massal Swadaya (SMS) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
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e. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) 

badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapan 

Negara bukan pajak. 

Pembiayaan PTSL juga berasal dari kerjasama dengan pihak lain 

yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Biaya PTSL 

dialokasikan untuk: 

a. Pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL yang bukan 

merupakan anggota Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas 

Administrasi. 

b. Biaya mobalisasi/penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

ayat (2).
63

 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibiayai 

APBN senilai Rp. 2,6 triliun tahun ini Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Bidan Pertanahan Nasional untuk mengejar target hingga 7,5 

bidang sertifikat tanah di tahun 2018. Wilayah prioritas yang akan 

menjadi program utama Kementerian ATR untuk wilayah yang akan 

disertifikatkan yaitu wilayah rawan konflik tanah dan padat seperti 

Pulau Jawa. Yang akan didaftarkan di seluruh indonesia untuk pulau 

Jawa lebih banyak, maka semakin tinggi frekuensi permasalahan tanah 

                                                           
63

 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 40 ayat (1) angka 1 dan 2, (2), dan (3). 
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maka semakin diprioritaskan. Pulau Jawa sebanyak 1,57 Juta bidang 

tanah dan diantaranya akan dibiayai sepenuhnya oleh Pemda.64 

8. Lembaga yang berwenang dalam Pendaftaran Sistematis Lengkap 

(PTSL) 

a. Badan Pertanahan Nasional 

Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan 

pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, 

kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah 

ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepala 

pejabat lain.
65

 

b. PPAT 

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor 

Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan 

Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan.
66

 

                                                           
64

 Jokowi Akan Bagi 7,5 Juta Sertifikat Tanah, Paling Banyak di Jatim. 

https://finance.detik.com/properti/d-3937430/jokowi-akan-bagi-75-juta-sertifikat-tanah-paling-

banyak-di-jatim. Di access 24 September 2018. 
65

 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 6 ayat (1). 
66

 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 6 ayat (2). 
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PPAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) 

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.untuk desa-desa dalam 

wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjukan PPAT 

Sementara. Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
67

 

c. Panitia Ajudikasi 

Dalam melakukan pendaftaran tanah secara sistematik, 

Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang 

dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Susunan Panitia 

Ajudikasi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

1) Seorang ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh 

seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional. Bebrapa orang 

anggota yang terdiri dari. 

2) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 

kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah. 

3) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 

kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah 

4) Kepala Desa/kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang 

Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya 

Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan 

seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian 

data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah 
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 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3). 
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desa/kelurahan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya 

Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan 

pemetaan, satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan tugas 

administrasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatur oleh 

menteri. Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi 

diatur oleh Menteri.
68

68
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5). 


