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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

Penelitian ini mengenai urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi 

program PTSL di Kota Batu, makaddalam Bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi 

wilayah Kota Batu, beserta deskripsi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Batu 

sebagai perwakilan pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN untuk melaksanakan 

kebijakan program PTSL di Kota Batu. Pertama, peneliti akan menjelaskan bagaimana 

gambaran umum Kota Batu seperti kondisi geografis wilayah, administratif, gambaran 

potensi pertanian, serta pariwisata yang ada di Kota Batu. Kedua, peneliti juga akan 

menjelaskan mengenai profil dari Badan Pertanahan Nasional Kota Batu yang 

didalamnya termuat struktur organisasi, serta visi dan misi BPN. 

3.1 Gambar Umum Kota Batu 

Kota Batu atau yang dikenal dengan sebutan Kota Wisata Batu (KWB) 

merupakan salah satu kota yang usinya masih cukup muda di provinsi Jawa Timur. 

Dimana Kota Batu baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai hasil dari pemekaran 

wilayah Kabupaten Malang padaasaat itu kemudian pada tanggal 18 Oktober 2001 

yang lalu Kota Batu dinyatakan sebagai daerah otonom baru dan resmi terpisah dari 

Kabupaten Malang.. 

3.2 Keadaan Geografis dan Topografis di Kota Batu 

Kota Batu merupakan salah satu kota yang terletak diwilayah administrative 

provinsi Jawa Timur, yang secara menyeluruh Kota Batu sendiri memiliki luas 
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kawasan sebesar 19.908,72 Ha atau sekitar 202,3 km2 yang merupakan 0,42% dari total 

keseluruhan luas wilayah provinsi Jawa Timur.. Kondisi topografis wilayah Kota Batu 

terdiri dari perbuktian-perbukitan yang terdiri dari 4 komposisi jenis tanah,, yaitu 

andosol (lahan dengan tanah yang paling subur), kambisol (lahan tanah yang dapat  

dikategorikan cukup subur), alluvial (jenis tanah yang kurang baik/kurang subur dan 

memiliki kandungan kapur), dan jenis.latosal. 

Kota Batu sendiri di kelilingi oleh tiga gunung yaitu Gunung Panderman 

dengan ketinggian mencapai 2.010 meter, Gunung Welirang dengan tinggi 3.156 

meter, dan Gunung Arjuno yang tingginya mencapai 3.339 meter.. Untuk kondisi 

hidrologi Kota Batu banyak dipengaruhi oleh Sungai Brantas yang mengalir didekat 

pusat Kota dan air tanahnya yang cukup belimpah, selain itu sebagian besar wilayah 

dari Kota Batu merupakan perbukitan-perbukitan. Keadaan topografi yang relatif sejuk 

dan dingin sangat mendukung Kota Batu sebagai daerah yang cocok digunakan sebagai 

lahan pertanian. 

Secara astronomi wilayah Kota Batu terletak diantara 122o17’ sampai 122o57’ 

Bujur Timur dan 7o44’ sampai dengan 8o26’ Lintang Selatan. Secara administratib 

letak wilayah Kota Batu berbatasan langsung dengan beberapa Kota/Kabupaten 

lainnya seperti: 

a) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan kabupaten Mojokerto dan Kabupaten 

Pasuruan dengan gunung arjuno ditengah nya. 

b) Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang dalam hal ini 

adalah Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Dau. 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. 
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d) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. 

3.3 Administrasi Kota Batu 

Secara administratif wilayah Kota Batu terbagi atas tiga kecamatan, yaitu 

Kecamatan Bumiaji,,Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo.. Dari ke-3 Kecamatan 

tersebut terbagi atas 199 Desa, 5 Kelurahan, 238 RW dan 1.127 RT, 5 Pemerintahan 

Desa dan 19 Pemerintahan Kelurahan..Kecamatan Bumiaji merupakan Kecamatan 

yang memiliki luas wilayah terluas jika dibandingkan Kecamatan lain di Kota Batu, 

sehingga tidak heran jika Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah Pemerintahan Desa 

paling banyak mencapai 9 Pemerintahan..Kecamatan Batu sendiri terdiri dari 4 Desa 

dan 4 Kelurahan,,sedangkan Kecamatan Junrejo terdiri dari 1 Kelurahan dan 6 Desa. 

Wilayah Kota Batu jika dilihat dari segi administratif dan fungsionalnya yang 

mencakup luas seluruh wilayah daratanya yang mencapai 19.908,7 Ha beserta ruang 

udara yang ada di atasnya dan ruang yang ada di dalam bumi. Wilayah-wilayah tersebut 

kemudian ditetapkan dalam Bagian Wilayah Kota atau yang disebut dengan 

(BWK)..Terdapat tiga BWK yang ada di Kota Batu yaitu Kecamatan Bumiaji,, 

kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo.33 Secara lebih lengkap pembagian BWK 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut:: 

1) Bagian Wilayah Kota (BWK I)) 

a. Dalam BWK I memiliki cakupan wilayah meliputi Kecamatan Batu dengan 

pusat  pelayanan terletak di Desa Pesanggrahan.. 

                                                             
33 Peraturan Daerah Kota Batu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah No. 7 Tahun 2011 
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b. Dalam BWK I digunakan sebagai wilayah utama pengembangan pusat 

Pemerintahan Kota, pengembangan kawasan kegiatan perdagangan dan jasa 

moderen, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa penunjang 

akomodasi wisata serta kawasan  pendidikan menengah.. 

c. Adapun pusat pelayanan Pemerintahan Kota ditetapkan pada BWK I tersebut. 

2) Bagian Wilayah Kota (BWK II)) 

a. Dalam BWK II ini mencakup wilayah meliputi Kecamatan Junrejo dengan 

pusat pelayanan di Desa Junrejo. 

b. Dalam BWK II sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota yang 

dilengkapi dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan 

pendidikan tinggi dan kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan 

swasta.. 

c. Sebagai Pusat Pelayanan Kota di BWK II terdapat di Desa Junrejo Kecamatan 

Junrejo, memiliki fungsi sebagai::Pusat pelayanan pemerintahan skala 

kecamatan atau pendukung pemerintahan kota,, pusat pelayanan pendidikan 

tinggi,,dan sebagai pusat perdagangan kecamatan.. 

3) BagianWilayah Kota (BWK III)) 

a. Dalam BWK III dengan cakupan wilayah meliputi Kecamatan Bumiaji  dengan 

pusat pelayanan di Desa Punten.. 

b. Dalam BWK III sebagai wilayah utamanya dalam pengembangan kawasan 

agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta 

kegiatan agrowisata. 
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c. Sedangkan Pusat Pelayanan Kota di BWK III terdapat di Desa Punten memiliki 

fungsi sebagai sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat 

kegiatan agribisnis, pelayanan pendidikan menengah. 

3.4 Demografi Kota Batu  

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batu per-kecamatan dapat dilihat dalam 

table berikut ini: 

Tabel 3.1: Pertumbuhan Penduduk Kota Batu 

No. Kecamatan 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa). 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

per Tahun (%). 

2016. 2017. 2010-2016. 2016-2017. 

1. Kec. Batu 94.132. 94.996. 6.75. 8.08. 

2. Kec. Junrejo 50.079. 50.617. 7.97. 1.07. 

3. Kec. Bumiaji 58.108. 58.414. 4.47. 0.53. 

 Jumlah 202.319. 203.997. 6.38. 0.83. 

Sumber: Data Sekunder diolah 

Laju Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2019 mencapai 213.790 

jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki dengan jumlah 107.654 jiwa dan penduduk 

perempuan berjumlah lebih sedikit 106.136 jiwa. Jika dilihat dari penyebarannya 

ketiga kecamatan di Kota Batu masing-masing daerah memiliki jumlah dan persebaran 

penduduk yang berbeda-beda. Dimana laju penduduk terbanyak berada di Kecamatan 

Batu sebesar 97.974 jiwa, adapun yang kedua berada di Kecamatan Bumiaji sejumlah 

62.256 jiwa, dan yang mempunyai jumlah laju pertumbuhan  penduduk terendah yaitu 

Kecamatan Junrejo dengan jumlah 53.560.. 
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Walaupun Kecamatan Batu memiliki luas wilayah  tidak terlalu besar jika 

dibandingkan dengan Kecamatan Bumiaji akan tetapi laju pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Batu lebih tinggi hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Batu 

merupakan pusat dari kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan. Sedangkan 

Kecamatan Bumiaji dengan wilayahnya yang begitu luas lebih dikembangkan menjadi 

sektor pertanian seperti sayur dan apel. Sejak dibentuknya Kota Batu menjadi daerah 

otonomi baru tidak heran jika laju pertumbuhanya terus mengalami peningkatan tiap 

tahuya. 

Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan laju penduduk 

di Kota Batu yaitu jumlah kelahiran lebih tinggi jika dibanding dengan jumlah 

kematian, dan di tambah banyaknya pendatang dari luar daerah yang tinggal dan 

menetap di Kota Batu. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Bumiaji 

merupakan yang paling pesat dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Meskipun 

kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah kecamatan Batu.. 

Kemudian diikuti oleh Kecamatan Bumiaji dengan pertumbuhan penduduk tertinggi 

kedua yang mencapai 58.414 jiwa, dengan persentase luas daerahnya yang paling luas. 

Sementara jumlah penduduk di kecamatan Junrejo adalah yang terendah dari kedua 

kecamatan di Kota Batu yaitu sebesar 50.617 jiwa. 

3.5 Pendidikan di Kota Batu 

Kota batu yang baru terbentuk pada tahun 2001 menjadi salah satu kota paling 

muda di wilayah Jawa Timur. Meskipun demikian tak lantas Kota Batu melupakan segi 

pendidikan bagi masyarakatnya. Meskipun tidak banyak terdapat jenjang perguruan 
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tinggi,,akan tetapi jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar hingga menengah di 

Kota Batu tergolong lengkap.. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.2: Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kota BatuTahun 2015-2017 

Uraian 2014 2015 2017 
Rasio 

Murid/Guru 

SD/MI 88 88 89   

Murid 16.752 19.038 19.029 17 

Guru 1.230 1198 1.160 15 

SLTP/MTs 30 30 31   

Murid 7.192 10003 9.978 15 

Guru 860 761 667 14 

SLTA/MAN 14 14 14   

Murid 7.044 9044 5,216 13 

Guru 968 1016 428 10 

Sumber: Kota Batu Dalam Angka 2017, diolah 

Pembangunan yang dilakukan di Kota Batu tidak hanya berfokus kepada 

pengembangan sektor pertanian dan pariwisatanya saja akan tetapi pemerintah juga 

memperhatikan pembangunan pendidikan di Kota Batu. Hal, tersebut dapat dilihat 

dengan, banyaknya sekolah tingkat dasar hingga menengah yang cukup memadai 

dalam hal infrastruktur ataupun tenaga pengajarnya.  
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Tabel 3.3: Pendidikan yang Ditamatkan 

Pendidikan yang 

ditamatkan 
Laki-Laki Perempuan 

Presentase (Laki-

laki dan 

Perempuan) 

Tidak Punya ijazah 14.81. 20.88. 17.83%. 

Tingkat Sekolah Dasar 21.83. 20.85. 21.34%. 

Tingkat Sekolah Menengah 

Pertama 

24.82. 20.61. 22.72%. 

Tingkat Menengah Atas 28.72. 29.64. 29.18%. 

Diploma 0.58. 2.55. 1.56%. 

Sarjana 7.81. 2.23. 6.53%. 

Magister/Doktor 1.42. 0.23. 0.84%. 

Sumber: Survey SosialEEkonomi Nasional,,Maret 2017 

 

Dalam sektor pendidikanMmasyarakat yang tinggal Di Kota Batu sudah 

memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan. Dari rata-rata jumlah 

pendidikan terakhir yang  ditamatkan di Kota Batu rata-rata pendidikan terakhirnya 

adalah lulusan menengah atas, atau SMA sederajat. Dan hanya sedikit masyarakat yang 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2 ataupun S3. Selain itu 

angka untuk masyarakat yang putus sekolah ataupun tidak memiliki ijazah juga 

tergolong kecil. Banyaknya masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan tentunya 

membuat tingkat responsifitas masyarakatnya terkait pentingnya legalisasi tanah 

semakian meningkat di Kota Batu. 

3.6 Pertanian di Kota Batu 

Wilayah Kota Batu yang di kelilingi dengan pegunungan juga memiliki jenis 

tanah yang beragam dan tingkat kesuburan tanahnya yang berbeda-beda kota Batu 

sendiri memiliki tanah vulkanik yang banyak mengandung mineral cukup tinggi 
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sehingga menyebabkan tanah menjadi sangat subur. Kondisi tersebut yang 

menyebabkan kota batu menjadi salah satu kota penghasil buah ataupun sayuran di 

wilayah provinsi Jawa Timur. 

Adapun komoditi dari sektor pertanian di Kota Batu merupakan produk 

holtikultura seperti buah-buahan, sayuran dan tanaman hias seperti bunga-bungaan. 

Adapun buah yang menjadi ikon dan terkenal adalah apel yang merupakan salah satu 

buah yang banyak ditanam dan ditemukan di Kota Batu. Selain itu banyak juga 

masyarakat di Kota Batu yang berternak dan memproduksi susu perah. 

 

Tabell 3.4: Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah 

No.. Kecamatan. 
Jenis Tanah (Ha)) 

Andosoll Kambisoll Alluviall Latosoll 

1. Kec. Batu 1.831,04. 889,31. 239,86. 260,34. 

2. Kec. Junrejo 1.526,19. 741,25. 199,93. 217,00. 

3. Kec. Bumiaji 2.873,89. 1.395,81. 376,48. 408,61. 

Totall 6.231,12. 3.026,37. 816,27. 885,95. 

Sumber: BPS, Kota Batu Dalam Angka 2017, Hlm. 4 

Menjadi daerah yang memiliki wilayah terluas dibandingkan kecamatan lainya 

dan dominasi oleh tanah andosol menjadikan Kecamatan Bumiaji menjadi sentral 

pertanian di Kota Batu..Sehingga tidak mengherankan jika Kecamatan Bumiaji 

menjadi lahan pertanian yang subur karena memiliki jenis tanah andosol yang banyak. 

Sementara Kecamatan Batu juga memiliki jenis tanah yang sama yaitu tanah jenis 

andosol akan tetapi wilayahnya lebih di fokuskan sebagai pusat pemerintahan dan 

perekonomian di Kota Batu. Sedangkan kecamatan Junrejo yang juga didominasi 
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dengan jenis tanah andosol menjadi kawasan pemukiman, perindustrian sekaligus 

pertanian di Kota Batu. 

 

Gambar 3.1: Penggunaan Lahan untuk Pertanian di Kota Batu 

Sumber: Bappeda Kota Batu 2018 

Pada peta diatas digambarkan tentang penggunaan lahan pertanian yang ada di 

Kota Batu dengan komuditas buah-buahan seperti apel dan jeruk, sayur-sayuran, serta 

tanaman lainya seperti pangan dan bunga-bungaan. Gambar dengan warna coklat 

merupakan wilayah penghasil sayuran dengan luas  292,74, sedangkan untuk warna 

merah muda adalah menunjukan wilayah sebagai penghasil buah seperti apael dan 

jeruk seluas 138,13 Ha, sementara untu gambar berwarna kuning fokus menunjukan 

daerah yang menjadi penghasil tanaman hias atau bunga-bungaan di  Kota Batu.  

Sedangkan yang terakhir adalah daerah yang berwarna hijau dengan luas 2.480 Ha, 

yang artinya merupan daerah  penghasil padi atau tanaman pangan. Jika dilihat dan 
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diamati maka akan terlihat bahwa lahan pertanian di kota batu yang dijadikan sebagai 

penghasil tanaman hias di gambarkan dengan warna kuning yaitu Kecamatan Bumiaji. 

Sementara untuk lahan pertanian pangan seperti padi digambarkan dengan warna hijau 

berada di Kecamatan Junrejo. 

3.7 Perumahan dan Pemukiman 

Dengan kondisi wilayah yang dikelilingi dengan pegunungan membuat 

persebaran pemukiman masyarakat tidak merata di tiap daerahnya. Adapun persebaran 

perumahan dan pemukiman yang ada di Kota Batu lebih berfokus dibeberapa daerah 

seperti yang terlihat dalam gambar berikut: 

 
Gambar 3.2: Penggunaan Lahan Kota Batu 

Sumber: BPN Kota Batu 2018 

Dari peta tersebut dapat dikatakan bahwa perumahan, dan pemukiman lebih 

banyak berada di Kecamatan Batu. Sedangkan Kecamatan Bumiaji mayoritas kawasan 

masih berupa hutan lindung, begitu juga dengan Kecamatan Junrejo yang masih 
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banyak kawasan pertaniannya.34 Sebagai wilayah yang letaknya berada dipusat kota 

menjadikan Kecamatan Batu sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, akibatnya 

bayak dari masyarakat yang lebih memilih bertemapat tinggal dan menetap di 

Kecamatan Batu karena lebih strategis. Atas hal tersebutlah maka kecamatan batu 

memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi di bandingkan dua daerah lainya 

seperti Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. 

3.8 Pariwisata 

Kota Batu atau yang biasa disebut dengan Kota Wisata Batu (KWB) bukan 

tanpa alasan hal tersebut dikarenakan Kota Batu memeliki keindahan panorama alam 

yang sangat menyejukan mata. Selain itu banyaknya tempat wisata dan tempat rekreasi 

semakin menegaskan bahwa Kota Batu adalah kota dengan tujuan wisata. Letak 

geografisnya yang berada di daerah yang cukup tinggi dan dengan di kelilingi beberapa 

pegunungan semakin membuat sejuk udaranya menjadikan batu sebagai daerah yang 

difavoritkan untuk dikunjugi di wilayah Jawa Timur. 

Di Kota Batu sendiri terdapat beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi 

jika melakukan kunjungan wisata seperti Jatim Park I sampai III,  selecta, BNS, 

Museum Angkut, Predator Fun Park, Gunung Panderman, Coban Rondo, Coban Talun, 

dan masih banyak lainya. Selain itu adanya alun-alun Kota Batu juga menjadi daya 

tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang ke Batu. Sebagai tujuan wisata yang 

banyak di kunjungi di Kota Batu juga terdapat banya penginapan seperti hotel ataupun 

vila yang menawarkan keindahan. 

                                                             
34 Kota Batu Dalam Angka 2017, Hlm. 161. 
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Selain sebagai daerah tujuan wiata, Kota Batu juga memiliki ke khas an 

tersendri baik dalam bidang seni, ataupun makanan khasnya. Dalam bidang seni 

modern ataupun tradisional, Kota Batu memiliki kuda lumping, Campursari dan 

beberapa hasil ukir khas Kota Batu dan Malang. Sedangkan untuk makanan khasnya 

adalah  kripik apel, dan susu KUD yang biasnya di jual di alun-alun ataupun pusat oleh-

oleh yang ada di Kota Batu. 

3.9 Profil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu 

Kantor Pertanahan Kota Batu atau Badan Pertanahan Nasional Kota Batu 

(BPN) Kota Batu sebelumnya memiliki status sebagai perwakilan, Berdasarkan surat 

keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2004, kemudian 

berdasarkan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, 

secara definitif  kantor pertanahan Kota Batu berdiri dengan kode  Satker : 664482. 

Jadi Kantor Pertanahan Kota Batu baru berusia 13 (Tiga Belas) Tahun sampai Tahun 

2018 ini dan masih terus berbenah dan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Batu.. 

Adapun luas dari Kantor Pertanahan Kota Batu adalah seluas 2.510.m2 dan luas 

pada bangunan masing-masing seluas 250 m2 dan ini merupakan bekas dari bangunan 

salah satu villa di Kota Batu. Bangunan tersebut yang kini menjadi Kantor BPN 

dulunya dibangun dengan anggaran yang di alokasikan dari DIPA tahun anggaran 2007 

dan 2008. Kondisi bangunan tersebut hingga saat ini masih terawat dan dijaga dengan  

baik hingga saat ini meskipun perlu di bangun beberapa bangunan lagi. Badan 

Pertanahan Nasional memiliki tugas, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan dibidang 
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pertanahan secara nasional,, regional ataupun sektoral sesuai dengan ketentua n 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun Visi dari BPN sendiri adalah menjadi lembaga/badan  yang mampu 

mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,, serta 

keadilan,dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan,,dan kenegaraan,, 

Republik Indonesia. Sementara itu Misi dari BPN adalah untuk mengembangkan dan 

menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk::  

a) Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan sumber-sumber baru 

untuk kemakmuran rakyat, serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan 

pendapat,  serta kemantapan ketahanan pangan. 

b) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih ber-keadilan dan bermartabat 

dapat berkaitan dengan penguasaan,, pemilikan,, penggunaan, dan pemanfaatan 

tanah (P4T). 

c) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis: dengan mengatasi 

berbagai sengketa, konflik, dan perkara-pertanahan di seluruh tanah air dan 

penataan perangkat hokum dan system pengelolaan pertanahan sehingga tidak 

melahirkan persoalan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. 

d) Keberlanjutan dari system kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan 

dating terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan 

lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang 

tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. 
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3.10 Tugas dan Fungsi BPN Kota Batu 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, 

Kementerian (ATR/BPN) berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

yang berkaitan dengan agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden 

dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan negara terkusus dalam bidang 

pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kementrian ATR/BPN menyelenggarakan 

fungsi : 

a) Perumusan,,penetapan,,dan,pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang 

infrastruktur,, keagrariaan atau pertanahan, antara hubungan hukum pertanahan,, 

penataan, pertanahan, ,pengadaan tanah,, pengendalian pendaftaran ruang dan 

penguasaan tanah,,serta penanganan masalah pertanahan dan pemanfaatan ruang 

tanah. 

b) Melakukan kordinasi pelaksanaan tugas,,pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementrian 

ATR/BPN. 

c) Melakukan pengelolaan barang milik Negara, yang menjadi tanggung jawab 

kementrian ATR/BPN. 

d) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas, di lingkunggan kementrian 

ATR/BPN. 

e) Melakukan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan  urusan 

Kementrian ATR/BPN. 
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f) Melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi 

di lingkungan Kementrian ATR/BPN.  

Adapun tugas oleh masing-masing bidang dapat dilihat melalui bagan 

kementrian ATR/BPN berikutiini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.  Bagan Struktur Organisasi 

Sumber : Kementerian ATR/BPN 

 

Adapun struktur dalam organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai 

dengan tugasnya adalah sebagai berikut, Kepala BPN mempunyai tugas merencanakan, 

merumuskan, membina administrasi, serta tekhnis, dan mengkordinasikan 

mengendalikan serta mengevaluasi semua program dan kegiatan pertanahan yang di 

lakukan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan. 
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Seksi Infrastruktur Pertanahan, mempunyai tugas melakukan pengoordinasian 

dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, 

serta survei dan pemetaan tematik. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, memiliki 

tugas untuk melakukan pengoordinasian, dan pelaksanaan penetapan hak tanah, dan, 

pemberdayaan hak tanah masyarakat,, pendaftaran hak tanah, dan ,pemeliharaan data 

hak tanah serta pembinaan PPAT. 

Seksi Penataan Pertanahan, mempunyai tugas melakukan pengoordinasian, dan 

pelaksanaan penatagunaan tanah, dan kawasan tertentu, landreform dan konsolidasi 

tanah. Seksi Pengadaan Tanah, mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan 

pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi 

pengadaan dan penetapan tanah pemerintah. Seksi Penanganan Masalah dan 

Pengendalian Pertanahan, mempunyai tugas melakukan analisis permasalahan, analisis 

hukum, dan mediator pertanahan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik 

pertanahan. 

Sedangkan Tata kerja BPN/Kantor Pertanahan adalah menyampaikan laporan 

kepada Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai hasil pelaksanaan 

urusan pemerintahan dibidang pertanahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai 

dengan kebutuhan serta menyusun analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di 

lingkunganya. Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan 

prinsip kordinasi, integrasi, dan dan sinkronisasi baik dalam lingkaran Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan  ataupun instansi terkait.35 

                                                             
35 Peraturan Mentri ATR/BPN Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan 


