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“Kadaster 2014” yang merupakan konsep
pendaftaran tanah “modern” merupakan tema

kadaster dua dimensi, kadaster tiga dimensi, dan
kadaster 4 dimensi. Akan tetapi karena naskah

edisi Jurnal Bhumi No. 38, Oktober 2013. Sejak
tahun ini, Jurnal Bhumi secara khusus dalam

dimaksud tidak terpenuhi, maka pembaca kami
ajak untuk melihat lebih jauh bagaimana masing-

setiap edisi terbitannya mengambil tema secara
spesif ik. Edisi sebelumnya, April 2013, kita

masing paper memaparkan ide dan gagasannya
yang berangkat dari persoalan konsep, teori,

mengangkat persoalan konflik agraria. Untuk
kali ini, tema Kadaster 2014 dirasa penting karena

kasus, dan persoalan-persoalan teknisnya.
Edisi kali ini dibuka dengan paper yang cukup

BPN sedang secara serius memperbaiki dan
membangun sistem pendaftaran tanahnya

menarik karya Arif Suhattanto, sebuah artikel
panjang bagian dari hasil penelitian tesisnya.

dengan menerapkan konsep-konsep kadaster
2014. Pada saat ini sistem dua dimensi dianggap

Studi Arif melihat bagaimana problem, sistem,
dan penerapan tentang gagasan kadaster 3 di-

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang pertanahan. Seiring dengan kon-

mensi dalam sistem pendaftaran unit-unit sebuah apartemen. Paper kedua karya Kusmiarto,

sep kadaster 2014, kadaster 3D dianggap sebagai
solusi akan kebutuhan dan penyelesaian perso-

yang mengangkat tema tentang pengelolaan
secara terpadu kadaster data base pada wilayah-

alan pertanahan dan ruang di Indonesia. Konsep
kadaster 3D dianggap perlu untuk diterapkan,

wilayah beresiko bencana alam. Inti dari kajiannya adalah bagaimana mendesain skema data-

karena secara alami satus kepemilikan lahan
(obyek) selalu mengandung aspek tiga dimensi.

base kadaster yang lebih terintegrasi agar lebih
mudah dalam mengantisipasi daerah-daerah

Apa yang selama ini dianut dalam sistem pendaftaran tanah secara tradisional adalah semata-

resiko bencana. Paper berikut adalah karya M
Imzan Hassan. Tulisan tentang kadaster tiga

mata permukaan tanah (obyek 2D), sementara
pada kenyataannya pemanfaatan tanah bukan

dimensi dari negeri tetangga Malaysia yang
mengangkat kadaster 3 dimensi dalam bidang

hanya permukaan saja, namun juga ruang atas
tanah dan ruang bawah tanah, sehingga hak itu

properti yang sangat kompleks. Sebagaimana
Indonesia, Malaysia juga sedang mencoba mene-

juga selayaknya diberlakukan konsep pendaftaran tanah dengan konsep 3D, sebagaimana dije-

rapkan sistem pendaftaran tanah dengan pola
3D untuk menjawab persoalan-persoalan tum-

laskan dalam UUPA 1960 pasal 4 ayat 2-3 yang
mengatur persoalan hak dan ruang. Sekalipun, hal

pang tindih penatagunaan tanah. Upaya penggunaan 3D dalam pendaftaran tanah secara terpadu

itu bukan sesuatu yang mudah karena dituntut
teknologi yang memadai untuk menggarapnya.

dan lengkap untuk mengurai berbagai persoalan
pendaftaran tanah.

Idealnya edisi kali ini akan dibuka dengan
pemahaman secara konseptual tentang apa itu

Paper berikut adalah karya Leni S. Heliani
dkk. yang mengankat sistem tinggi dalam reali-

sasi kadaster 3D di Indonesia. Sistem Tinggi abso-

tanah di Indonesia, hal ini mengingatkan, apa-

lut merupakan tinggi yang didef inisikan terha-

pun sistem yang akan dibangun, kata kuncinya

dap satu bidang referensi tinggi nasional. Dalam

adalah keadilan sosial dan kesejahteraan yang

pemetaan obyek kadaster 3D, tinggi absolut akan

dikedepankan.

memberikan kepastian dan hubungan geometrik

Dari Prof. Farida kita berlanjut pada tulisan

dan topologi yang jelas. Dari Tulisan Leni kemu-

Ni Putu Arie Sulastri dan I Gusti Nyoman Gun-

dian berlanjut pada karya tanjung Nugroho.

tur. Kajian Ni Putu dan Guntur mencoba melihat

Tulisan ini mencoba membayangkan kadaster 4

sistem pendaftaran pada masyarakat adat di Bali.

dimensi di Indonesia, berdasar pada kondisi geo-

Sekalipun Negara mencoba mengatur bagaimana

logis Indonesia, sekalipun kadaster 3 dimensi

“memodernkan” sistem pendaftaran tanah

belum bisa dilakukan. Asumsi dasar yang digu-

dengan konsep 3 dimensi, sistem adat sebagai

nakan adalah letak Indonesia pada pertemuan

warisan dan kearifan lokal tetap menjadi

tiga lempeng besar yang aktif dan bergerak

perhatian penting, karena model-model ini lebih

mengakibatkan beberapa sesar dan patahan, aki-

ril dalam masyarakat dan selalu memiliki

bat langsung dari konsekuensi itu adalah

keunikan sekaligus kearifannya. Studi kasus di

perubahan posisi dan bidang-bidang tanah,

sebuah desa di Bali ini menarik untuk dilihat

tentu saja persoalan lain akan segera muncul,

sebagai bagian dari pengakuan negara atas tanah

termasuk konflik pertanahan. Untuk itu kadaster

adat beserta masyarakatnya. Dari studi tentang

empat dimensi untuk mengantisipasi perma-

sistem pendaftaran tanah adat kita menuju ke

salahan yang akan timbul dikemudian hari.

studi Eko Budi Wahyono dkk. tentang hak

Dari Tulisan Tanjung Nugroho kemudian

ulayat laut dalam konteks kadaster. Masyarakat

dilanjutkan dengan paper Catur Aries Rokhmana

tradisional yang hidup di laut dan pinggiran laut

tentang “percepatan pemetaan kadaster meman-

layaknya masyarakat adat di darat. Mereka

faatkan teknologi Wahana Udara Tanpa Awak

selama ini mengenal bahwa laut adalah sumber

(WUTA)”. Gagasan utamanya adalah bagaimana

kekayaan milik bersama dan dimanfaatkan

mengembangkan teknologi yang ef isien dalam

secara bersama pula. Padahal negara selama ini

mempercepat produksi peta kadaster dalam

selalu mengklaim bahwa laut adalah milik

rangka menuju kadaster 3 dimensi. Kajian Catur

negara. Oleh karena itu, dalam mengatur sistem

mengajak pembaca mengenal teknologi Wahana

kadaster 3 dimensi yang menyangkut wilayah

Udara Tanpa Awak untuk mempercepat proses

laut harus menjadi perhatian serius karena kita

produksi pemetaan tematik. Menurut Catur, sis-

memliki masyarakat yang hidup di sekitar laut,

tem ini mampu menghasilkan produk citra orto-

bahkan di atasnya, sehingga hal-hak mereka

foto yang lebih tajam dalam melihat obyek persil

tetap harus menjadi perhatian. Tulisan terakhir

daripada citra satelit. Tulisan berikut adalah karya

adalah karya Ratna Dwijayanti dkk. yang

Prof. Farida Patittingi, guru besar hukum agraria

membicarakan persoalan pengadaan peta Zona

UNHAS, yang menyoroti persoalan pendaftaran

Nilai Tanah (ZNT). Peta Zona Nilai Tanah akan

tanah dalam konteks keadilan sosial, dengan

menjadi daya dukung dalam menyongsong

studi pada pulau-pulau kecil di Indonesia. Pesan

sistem kadaster 2014 yang akan datang.

tulisan ini ingin mengatakan, prinsip Pancasila
yang wujudnya adalah keadilan sosial sebagai

Inilah sepuluh tulisan yang masing-masing
berdiri sendiri namun saling terkait dalam rang-

pijakan dalam menerapkan sistem pendaftaran

ka melihat problem, solusi, dan perbandingan

pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
Tidak
menarik
kesimpulan, namun
Ahmadbermaksud
Nashih Luthf
i

untuk mencoba menerapkan sistem pendaftaran
tanah 3 dimensi dengan segala persiapan dan

benang merah yang didapatkan adalah tergambar kompleksitas sistem kadaster 3 dimensi sekaligus tantangan yang akan dihadapi. Masingmasing kajian mencoba menawarkan konsep,

upayanya.
Demikian dari redaksi, semoga bermanfaat
dan selamat menikmati sajian Jurnal Bhumi edisi
Oktober 2013.

teori, dan solusi sekaligus pilihan, dan Badan
Pertanahan Nasional sudah mengambil pilihan
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IMPROVING ORGANIZATIONAL WORK PROCESS
OF LAND REGISTRATION BASED ON 3D CADASTRE AND
CADASTRE 2014 CONCEPTS
(Case Study Apartment Unit Registration)
Muh Arif Suhattanto*

Intisari: Kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat sementara ketersediaan tanah yang tetap telah memaksa masyarakat
untuk menggunakan tanah secara lebih intensif. Sehubungan dengan hal tersebut penggunaaan konsep-konsep kadaster tradisional
yang masih menggunakan konsep 2 dimensi tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan akan informasi kadaster yang lengkap.
Dengan pengalaman-pengalaman penerapan pendaftaran tanah berbasis 2 dimensi dan pengetahuan mengenai konsep-konsep
kadaster 2014 dan konsep-konsep kadaster 3 dimensi, pengembangan proses kerja organisasi yang sedang berjalan pada saat ini
sangatlah diperlukan. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana melakukan desain proses kerja pendaftaran tanah dalam rangka
penerapan konsep-konsep kadaster 3 dimensi dan kadaster 2014 dengan menggunakan proses modelling. Hasil dari proses
tersebut adalah diagram alir pekerjaan yang baru serta hal-hal yang diperlukan untuk dilakukan perubahan di dalam maupun diluar
organisasi untuk mengadopsi proses kerja yang baru tersebut. Namun dikarenakan kadaster 3D merupakan sebuah konsep yang
komplek, dalam tulisan ini akan membahas khusus mengenai pendaftaran unit-unit apartemen di Indonesia.
Katakunci
Katakunci: kadaster 3D, kadaster 2014, pemodelan.
Abstract: The need for land always increases but the area of land never increases. This makes people to use the land
effectively. The use of traditional cadastre; the use of 2 dimensional cadastral concept, is no longer able to fulfill the complete
cadastral needs. Having experiments on applying the 2 dimensional land registration, knowledge on 2014 cadastral concepts
and 3 dimensional cadastral concepts, the development of the ongoing organization’s work process is badly required. The paper
is aimed at explaining how to design the process of land registration in applying the 3 D cadastral and 2014 cadastral concepts
using a modeling process. The result of the process is the new diagram showing the change of the organization; both inside and
outside. However, due to the complexity of the 3 D cadastral concept, the discussion is limited to the apartment units in
Indonesia.
Keywords: 3D cadastre, 2014 cadastre, modeling.

A. Introduction
Land is the main property for human being
and has important meaning for human’s life.
Land can be used as production factor, consumption factor or a place where humans do their activities. There is an increase of land requirement
since the growth of population and the charac-

*Memperoleh gelar M.Sc. di GIMLA, Institute of
Geo Information Science and Earth Observation,
Enschede, Netherland. Saat ini Asisten Dosen Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

teristic of land which is not extendable. It has
pushed human to utilize space for the land that
lay below and top of the ground. This reason is a
clue that gives a glance of understanding about
the needs for 3D cadastre research in Indonesia.
BPN is Government Institution that has responsibility in managing Land Registration. It
builds partnerships with other stakeholders to
perform increased land related services to the
clients by installing the concepts of e-government, e-commerce and e-payment in the near
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future. Amongst the partnerships, there are two,
which are continuously built, related to the ca-

eration on HMASRS should comprise the defi-

dastral survey and mapping and to the conveyancing and mortgages activities. The f irst is built

ognized by HMASRS.1

nition of, holder of and proof of ownership rec-

with Licensed Surveyors and the second with
public officer called PPAT stands for Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT is a public off icer who
specializes in issuing deeds related to land transactions. In order to continue the building of partnerships with stakeholders and in considering
the significant growth of socio-economic development in Jakarta, BPN attempts to improve extensively public services related to land by performing Land Off ice Computerization (LOC)
project. LOC is one of the projects to accelerate
land registration process using Land Information System technology toward the development
of a Spatial Data Infrastructure in Indonesia.
Regarding to 3D properties management,
strata tile is a concept, which is often used for
def ining 3D property and giving the right for
3D cadastral object. Based on the Indonesia legal framework, strata title concept is used to give
title not only for apartment unit but also for the
ownership of building unit for business purposes.
As explained by Hendriatiningsih et al. (2007),
In Indonesian legal cadastre framework, the
building property is not often considered as the

Figure 1. Example of Strata Title Property,
Integrated Apartment and Stores Building
(Suhattanto, 2009:2)
According to Hendriatiningsih et al. (2007)
the need of 3D cadastre in Indonesia based on
the reason which is to provide boundary certainty
of 3D cadastre object, particularly regarding
HMASRS. The current cadastre system could not
provide the boundary certainty on 3D property
as it has been represented by 2D data2.
Based on the main aim of cadastral registration that provides appropriate information related to land and property ownership, redesigning the existing cadastre system is important
since it can warrant legal security in real estate.
Improving cadastral system based on 3D con-

registration object, except for the strata title own-

cept hopefully will help customer to get proper
3D property information and improves legal se-

ership of apartment known as Right of Owner-

curity of their property.

ship of Apartment Unit (Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun/HMASRS). Even though the

B. Statements of Cadastre 2014

HMASRS has been stipulated since 1985, the
strata title ownership concept is not fully under-

Cadastre 2014 is a publication of the 7th commission of FIG (International Federation of the

stood up to now. Thus, further consideration on

survey) working group. The working group has

HMASRS should be initiated, particularly on the
apartment unit and HMASRS itself. The consideration on apartment unit should include the
basic law and regulation, def inition, type, requirement, part, separation and boundary of
apartment unit. On the other hand, the consid-

1

Hendriatiningsih, I. Soemarto, et al. (2007). “Identification of 3-Dimensional Cadastre Model for Indonesian Purpose”. FIG Working Week. Hongkong, China, page 3.
2
Hendriatiningsih, I. Soemarto, et al. (2007). “Identification of 3-Dimensional Cadastre Model for Indonesian Purpose”. FIG Working Week. Hongkong, China,
Page 5.
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discussed the theme of Cadastre 2014 from 1994
to 1998 and presented at the FIG congress in July
1998. This publication is expected to be a measure of success (benchmarks) of the countries
around the world in order to measure the development of its cadastre system. Indonesia, with
BPN as main actor in Land Registration, should
also use the cadastre 2014 in assessing and evaluating the development of its cadastral system.
Cadastre 2014 generally produces 6 famous statements about the vision of the world cadastre in
2014. In general, the sixth mission statement includes organizational, technical development,
privatization, and cost recovery (cost recovery)
of a cadastral system3. The sixth statements of
cadastre 2014 can be explained below:
1. The f irst statement: Cadastre 2014 will show
the complete legal situation of land, including public rights and restriction.
From the f irst statement on cadastre 2014,
we can explain that the cadastre system in
2014 will expand its scope of simply presenting the land rights data as presented in the
traditional cadastral. The limited amount of
land while the needs of land is increasing day
by day has been forcing people to use land
more intensively such as prefer of using space,
above and under ground, rather than land
surface. In this matters, The using of traditional cadastre concepts which are still 2 dimension based is not enough to fulf ill the
legal certainity and the needs of complete cadastre information. Based on those facts, in
order to provide legal certainty on the land
and space, all the facts relating to the land or
property law should be clearly presented in a
cadastral system by the use of 3 Dimension
(3D) cadastre concepts.

3

FIG.(1998). “FIG statement on the cadastre.” From
http://www.sli.unimelb.edu.au/fig7/cadastre/
statement_on_cadastre.html
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2. The second statement: “The separation between map and registers will be abolished”.
Previously, Cadastral maps and land registration book separately administered. This happens due to the limitations of technology in
the past which was still using paper and pen.
In the modern cadastre, separation between
the maps (spatial data) and data related to
Subject, Object, and Rights will not exist anymore because everything would be managed
in a computer-based database system.
3. The third statement “The cadastral mapping
will be dead, Long live modelling”
In the future, the map will not be a place to
store information. The spatial data, data Position in space, will be stored in the database.
Cadastral mapping will not be managed
manually, the data modeling, integration between textual and spatial data managed by
database, will be used so it will be easier to
search and manipulate data. 3D cadastre uses
3D modelling that is more complect than 2D
modeling thus the past methode which still
use paper as media for keeping data is not
sufficient anymore to model 3D property.
4. The fourth statement: “Paper and pencil-cadastre will have gone”
Paper, a pen or pencil that are use to record
data will not be used anymore because the
technology associated with survey and mapping instrument and the computer and software for storage and informing the data has
been highly developed.
5. The f ifth statement: Cadastre 2014 will be
highly privatized, public and private sectors
are working closely together.
Trend has been happening in this modern
life, shows that many units of government
transferred to the private sector, so it can work
more flexibly and meet customer demands.
Similarly in the cadastre and land registration activity, measurements can be carried out
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ernment still must ensure the legal security
of land administration systems. The govern-

property unit, also abbreviated as 3D property is
that (bounded) amount of space to which a person is entitled by means of real rights. 3D property situations or 3D situations refer to situations
in which different property units are located on
top of each other or constructed in even more

ment also still responsibles to monitor and
control the cadastral system. This paper will

complex structures i.e. interlocking one another4.
In principle, 3D cadastre is needed if there

describe how BPN makes strategic cooperation with private sector especially Private sur-

are multiuse and multi-ownership of land exist,
it is stated by Van Der Molen (2001), In situation

veyors and PPAT to handle 3D property surveying and mapping.

where separation of ownership is present, the
legal object should be represented on the cadas-

6. The sixth statement: Cadastre 2014 will be
Cost Recovering

tral map. If the legal object coincidences with
the real object, the representation of the legal

Cadastral 2014 will be more emphasis on cost
recovery by minimizing the costs to be paid

object includes the real object. If not, the orientation function of the cadastral map makes rep-

by the public and customers. In the future
land registration data also contains all other

resentation of the real object recommendable5.

by the private sector (in BPN we are familiar
with the licensed surveyor). In the future
work and maintenance of cadastral data can
be done by private parties. However, the gov-

information related to the land (land values,
land use, land use, etc.). With the high demand for such information, the fees charged
for obtaining information to recover the costs
of development and maintenance of the cadastre itself. It is already presented in the
structure of BPN budgeting scheme through
State Revenue (tax revenues) would in future
be expected to undertake self-financing BPN
using the funds in non-tax revenues to fund
operating expenses in carrying out the Land
Registration.
C. The concepts of 3D Cadastre
3D cadastre is a concept to overcome the
problems related to how to give better insight
for registering the uses of space, which have been
happening in the recent time. Basically the terms
regarding to 3D cadastre in this thesis follow the
def inition that is given by Stoter and Van Oosterom (2006). Based on this literature, it explains
that 3D cadastre is a cadastre that registers and
gives insight into rights and restrictions not only
on parcels but also on 3D property units. A 3D

a. Types of Cadastral Registration of 3D
situation
3D cadastre cannot be separated from legal
point of view. According to Stoter and Van
Oosterom (2006) The existing right, which
should be taken into account in registering 3D
property situation, will be explained as follow.
1. Right of ownership
Basically, a legal boundary of land ownership
is an inf initesimally thin surface extending
from the centre of the Earth to the inf inite
in the sky and is essentially an abstract concept. In the case of strata titles, such as in
high-rise buildings, the boundary surface may
be horizontal.
In the 3D situation when multi-use of land
exists, the ownership of land always has 3D
components. Each restriction attached to the
4

Stoter, J. and P. Van Oosterom (2006). 3D cadastre
in an international context legal, organizational, and technological aspect. Boca Raton, Taylor & Francis, page 5.
5
Van Der Molen, P. (2001). Institutional aspects of
3D cadastres. International workshop on 3D cadastre, Delft,
International Federation of Surveyors, page 392.
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right always has correlation with how much
space that can be used by the parcel owner.
The restriction to limit how far or how much
the use of parcel is needed when multi use to
a parcel exists. If there are no regulation in
public law and private law regulate the restriction regarding the ownership of land in space,
it is possible can lead land dispute. For example, in case underground construction will
be built through several parcel, if the construction will disturb or damage the existing
construction on the surface, this becomes
obviously make dispute.
2. Accession
Accession is a legal term, to determine the
ownership of certain buildings or constructions that are built above or below the surface. There are two types of accession, vertical accession and horizontal accession. Vertical accession is that buildings and other constructions that are permanently f ixed to the
land are considered part of that land. Consequently, constructions below or above the
surface that are permanently fixed to the surface are owned by the owner of the land unless other rights or restrictions have been established on the surface parcel. Horizontal
accession can be implemented if there are the
constructions which are part of another property. The owner of the main construction is
the owner of parts of the construction that
encroach another parcel.
3. Right of superficies
In contrast with principle of accession, right
of superficies give chance to differentiate the
owner of the parcel and the owner of the construction built in, on, or above it. The right of
superficies is a real right to own or to acquire
buildings, works, or vegetation in, on, or above an immovable thing owned by another.
4. Right of easement
An easement is a charge imposed on a parcel
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(the serving parcel) in favour of another parcel (the dominant parcel).
5. Apartement right and strata title
Apartment is one of example the common 3D
property. The concept of strata title is used to
register the ownership of apartment. In strata
title concept basically, There are two part of
areas of apartment, communal area where is
held in co-ownership and full ownership of a
part of building where is held by person. The
owner of the apartment units are joint owners of the entire building and the ground
below.
b. The needs for registering property in 3D
The question has been raised why we should
register property in 3D way. Based in the literature, the needs on registering property in 3D can
be explained as below:
• Stoter and Van Oosterom (2006) have been
mentioned no cadastral registration exists
that reflect the 3D characteristics of these 3D
property units as part of the cadastral geographical data set (cadastral map). Consequently, current cadastral registrations are not
able to provide 3D insight into the real situation, even though real rights always have entitled person to volume and not to flat parcels. 3D cadastre also gives opportunity to have
good accessibility to the legal status of stratif ied property including 3D spatial information as well as to public law restrictions.
• As representation of 3D legal objects meet the
requirement of specialty the existing system
of real rights tend to be appropriate. However, without such representation, real rights
should verbally specify the 3D legal object (a
3D description) which seems to be almost
impossible, (Van Der Molen, 2001).
• The future cadastre will be digital, it is stated
in the statement of cadastre 2014. The modeling will replace analogue map. Cadastre
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based on digital database will replace analogue
archives, (Kaufmann, 1998). As all 3D map-

Strata title always has the concept of coownership. The def inition about co-ownership

ping will also be digital, preliminary adjustment of the 2D cadastre to 3D cadastre is es-

based on the Indonesian land law can be summarized as below:

sential, (Grinstein, 2001).

• Common parcel is parcel that is used, as based
for co-ownership right, and for erecting apart-

D. The existing 3D Property
Registration in Indonesia
The registration of apartment unit in strata is
the only 3D property registration in existing Indonesian cadastral system. The high-rise building with several rooms, that each room is individually used has been known for long time in
the big city in Indonesia. The ownership of the
building is the same with the ownership of land,
so the use of individual room is contracted by
rent agreement. The apartment unit Act no 16
year 1985 has been giving the new ownership title
concept related to 3D property right.
The def inition of apartment is a high-rise
building that is functionally structured in horizontal and vertical direction, divided into units,
which have clear boundaries, size, and area. It
can be separately owned and occupied. Apartment has common part, common things, and
common parcel where the building is erected
on it, (Government of Indonesia, 1985).
Common parcel cannot be individually owned
because of its nature and function that should
be used together.
The apartment unit can be def ined as the part
of apartment that have primary function for living and occupancy area, and separately used
from the other part of the building. It should
have access to the public road.
The ownership of apartment right is given for
two purposes, dwelling place and business place.
The apartment unit for dwelling place should
be built above land surface, nevertheless for business purpose, it can be built below the land surface.

ment building. The apartment only can be
built on the land owned by the right of ownership, the right of building, the right of use
of state land, and the right of management.
In the case a person or legal body does not
have the right of ownership or the right of
building, based on law, nobody could entitle
the related apartment unit. For the apartment
that will be built on the land entitled by the
right of use of state land , the land law guarantee the right of use will be granted in the
enough period of time. The right of management only can be granted for the legal bodies
owned by government, In the case the apartment will be built on the land entitled by the
right of management, the developer should
make agreement with the holder of the right
of management to grant the right of building on this land.
• Common part is part of apartment, which is
owned for collective uses in the integral function of the apartment unit. The collective part
cannot be separately entitled and used by the
owner of apartment unit. It should be collective link. Moreover, it cannot be separated
f rom the ownership of apartment. The
examples of collective part are roof, corridor,
stair, public room, substructure of building,
etc.
• Common things are the things, which are not
part of apartment, collective owned by the
occupants, in order to be used for collective
purposes. The examples of collective part are
water system, electricity system, gas system,
escalator, sport and recreation Park, etc.
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ship of apartment in order to formulate the management of co-ownership things. The member
of corporation is the title holder itself. As the legal body, it should have rights and obligatory
that are ruled in the organizational statue, therefore it can take the legal action on behalf of the
occupant.
a. Procedure to register strata title
Figure 2. Types of ownership in strata title
registration (Suhattanto, 2009:36)
According to the co-ownership concept
above, it should be a tool to determine the right
and the obligatory of apartment unit owner. The
qualitative tools used, is called proportional value.
Proportional value is a number show the shares
each unit owner has in the collective properties.
It is counted based on the ratio between the area
of each unit apartment and total area of whole
unit apartment.

PV Au = L Au * 100 %
T Au
Equation 1. Equation to calculate Proportional
Value
Note :
PV Au: Proportional value of unit apartement
Au = Apartment Unit
L Au = Area of each unit apartment
T Au = Total area of whole unit apartment.
The proportional value is still calculated based
on the area, ignoring height and volume, although in fact the right of apartment unit highly
related with strata, which is 3D component.
According to the law, the co-ownership things
have to be managed and used in common. The
corporation of the occupant has to be formed
who has responsibilities to manage them. The
corporation is the legal entrusted body that is
formed by the title holder of the right of owner-

According to the Law No 16 year 1985 concerning apartment article 18, apartment unit can
be sold after the suitable occupancy permit has
been issued from the municipal, and the certificate of ownership of apartment right has been
issued from BPN.
There are two things that should be fulfilled
by developer to develop an apartment, those are:
• Technical requirement, which consist of plan
about room, building structure, apartment
supporting tools, the unit of apartment, the
co ownership section, and the density and
site of building. The technical requirements
are usually provided in digital format mainly
for floor plan and division plan beside paper
format.
• Administrative requirement, which consist of
building permit, the ratification from municipal of division plan, the certificate of land title,
advice land use planning, division plan, architecture of building plan. Structure of building plan, the utilities plan.
To give insight about the whole system of
apartment related to right and obligatory of the
apartment unit owner, the developer should
make the division plan. The division plan contains the description, in map and text form,
which give clear insight about the boundaries of
each unit of apartment. It shows horizontal
boundaries, vertical boundaries, collective part,
collective things, collective parcel, and the list of
proportional ratio value of each apartment units.
For issuing ownership of apartment right cer-
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tif icate, firstly, issued on behalf of the developer,
after certificate has been issued, the developer
has the right to transfer its right to the buyer of
apartment unit. The deed notary is needed to
prove the property transaction. The signed deed
is an evidence to prove that ownership of apartment right has been transferred from the developer to the occupant including the right of co
ownership things that cannot be separated from
the apartment. The certificate of ownership of
apartment right consist of
• The copy of ground book and letter measurement of co ownership parcel
• The division plan
• Division deed
• Suitable occupancy permit

b. Cadastral system in handling 3D
property
BPN office has been equipped with GIS software for conducting cadastral functions. Some
of land region offices especially in the urban area
already had Land Off ice Computerization System. Small-word is used to manage spatial data.
Small word Application has been able to manage apartment Information, even though, the 3D
information is considered to be 2D information
by keeping the floor plan as scanned f ile that is
linked to the primary database (3D tags). The
visualization of the existing cadastral system in
order to inform the apartment unit can be seen
in the below picture.

The procedure for issuing ownership of apartment right certif icate can be seen in the diagram
below:

Figure 4. Visualization of apartment unit in Land
Office Computerization System (Suhattanto,
2009:36)
Figure 3. Procedure to register apartment unit
(Hutagalung, 2007: page 4)
It should be noted here, that the cadastral
surveying is not involved yet to register the strata
title properties. The surveying and mapping just
concentrate on registering parcel on which the
apartment building erected. The unit of apartment itself as the object of strata title registration is not handled by cadastral surveying process. The division plan, provided by developer,
is the only spatial data show relative position of
apartment unit that will be legal evidence, and
then will be kept in register.

The weaknesses of the existing system in order to register 3D property can be summarized
as follow:
1. The legal part does not provide yet sufficient
regulation for all types of 3D situations
2. No integration between cadastral map and
spatial information of unit apartment
3. Cadastral registration cannot provide 3D information on how properties are located in
the building complex itself, it because there
is separation between cadastre map which
contain the whole parcels and the division
plan which contain spatial information relate
to the unit of property ownership, thus ca-
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parcel where the building erect on.
4. No height information in strata plan/drawing plan because cadastral surveying is not
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Figure below show the model how those solution will maintain subject, object and right of
cadastral system.

executed for apartment unit.
5. It is not possible to view 3D property unit interactively, which is helpful to get insight into
complex 3D property
6. Limited accessibility of data exchange because
analogue achieves is still used.
E. Modelling Land Registration Process
Based on Stoter and Salzmann (2003), the
solution to register 3D properties can be achieved
with 3 ways
1. Full 3D cadastre, in which persons can explicitly be entitled to volumes, in this solution
the registration object is fully bounded by 3D
volumes so the parcel is not considered as a
basis for land registration anymore.
2. Hybrid cadastre, this solution provides opportunities to combine existing 2D registration
for traditional parcel and 3D registration for
3D property situation. There are two alternatives of hybrid solutions:
a. Alternative 1: registration of 2D parcels in
all cases of real property registration, and
additional registration of 3D legal space in
the case of 3D property units within one
parcel, using a bottom and top height level
of the space to which rights apply.
b. Alternative 2: registration of 2D parcels in
all cases of real property registration and
additional registration of the legal space
of physical objects in 3D space.
3. 3D administrative tags or f iles linked to parcels that exist in the current cadastral registration6.
6

Stoter, J. and M. Salzmann (2003). “Towards a 3D
cadastre: where do cadastral needs and technical possibilities meet?” Computers, Environment and Urban Systems 27, page 398

Figure 5. Models of 3D cadastre solution
(Stoter and Salzmann, 2003:398)
Basically , the current cadastral system in Indonesia adopts the third solution of 3D property
registration that use tags or external file to give
spatial information of apartment unit. The system use scanned drawing plan to illustrate the
shape of registered apartment unit.
F. Redesigning 3D property Registration in Indonesia based on 3D cadastre concepts
This chapter discusses about how to redesign
the existing work process based on 3D and cadastre 2014 concepts. The case will be modelled
is apartment unit registration. Apartment unit
is the only 3D property that is considered as object in the existing land registration in Indonesia. The modelling technique is used to design
possible mechanism to register apartment unit
in 3D way.
a. The Existing Mechanism of
Apartement Unit Registration
In the existing system, the relationship between parcel and person follows the common
model of traditional relationship between person, right and parcel with additional 3D information from scanned plan. Based on Stoter and
Van Oosterom (2006) this model is known as
2D cadastre with tags to 3D situation.
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For example: Tax service office (Using property
registration for land and property taxation) and
Bank (Using cadastral information for property
valuation in order mortgaging purposes),
Figure 6. Class diagram of existing strata tile
registration. (Stoter and Van Oosterom,
2006:26)
In Indonesian cadastral system, horizontal
division is implemented in case of right of apartment unit ownership. Thus, the main object of
apartment unit registration is common parcel
where the apartment buildings erect on. The
common parcel is limited by the parcels that are
titled by ownership right, use right or building
right. Apartment unit rights contain two types
of right, the private right, which is the right for
each apartment unit, and common right, which
is the right for common parcel.
The process of Registration of apartment unit
involves two components, stakeholders of BPN
and BPN. The sections of BPN that highly involved in registering apartment unit are:
• Survey and mapping section
• Land titling and land registering section
Whereas, external stakeholders who have important role and directly involved in the strata
title registration are:
• Apartment unit Owners (subject in the apartment unit registration who holds the right of
apartment unit ownership)
• PPAT (PPAT is a private sector who make deed
as evidence document for the executed legal
transaction)
• Municipality (Giving the permit for building
construction)
• Real Estate Developer (Constructing building, providing floor plan and division plan,
appealing certif icate)
The rest of stakeholders are parties who can
take benefits from strata title registration by using cadastral information to assist their business.

The workflow process below show how the
apartment unit has been registered in the existing land registration system of BPN. The
workflow focuses only in BPN system, so the
other process such as achieving building permit
f rom municipality is not involved in the
workflow.

Figure 7. Workflow of existing Apartment Unit
Registration (Suhattanto, 2009:71)
In the current land registration system, surveying and mapping activities are conducted only
to survey co-ownership parcel, thus the spatial
information related to apartment unit are obtained from floor plan and division plan which
are provided by developer.
b. The Proposed Mechanism
Hybrid solution with physical object registration is a proper solution to register apartment
unit in land registration system. The motivation
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of using this solution is because the existing system has been managing 2D parcel in 2D spatial

parcel will end.
• Name of owner of apartment unit

data management for long time. The availability
of strata plan to depict the physical building

• Proportional ratio value for each apartment
unit (npp).

(even tough in 2D) can also help the data acquisition to model the 3D object.

• Another attributes that are needed.
All of the attributes above are involved in the

The proposed mechanism to register apartment unit in the cadastral system based on the

proposed mechanism to register apartment unit
in Indonesian land registration system.

hybrid solution with physical object registration
can be illustrated by class diagram below:

Based on the statement 5th of cadastral 2014
that states private sectore should be involved in
Land Registration process, the use case diagram
is developed to show the parties who are involved
in the proposed mechanism to register apartment
unit. The following actors with their role in the
system can be seen in the use case diagram below:

Figure 8. Proposed Class Diagram to register
Apartment Unit (Suhattanto,2009:72)
In the proposed mechanism, the registration
object is not only parcel but also apartment building. The relationship between parcel and apartment building is illustrated with the generalization in UML class diagram. Apartment building
consist of at least 2 or many apartment units, the
relationship between apartment unit and apartment building is shown with composition that
means the apartment unit exist only if apartment
building is in the system.
According to The regulation of BPN chair-

Figure 9. Use Case Diagram of Proposed
Solution (Suhattanto,2009:73)

man No 4 year 189, the attributes are involved in
the case of apartment unit registration are:

The proposed working process adopts the user

• Identification number of right of apartment
unit ownership.

requirement of the 3D cadastral registration,
mainly in the involvement of private sector in

• Address of apartment building
• Identif ication number of right of common

the system and reduces the work flow process
in order to accelerate the registration process.

parcel
• The date of the right of common parcel is

The specific role of involved stakeholder can
be explained below:

issued, and the date of the right of common

• Apartment Unit Owner: Apartment owner is
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a subject of the registration. The apartment
unit owner is not highly involved because the
developer of apartment building should take
active role to register the properties in BPN,
especially to submit the application in the certif ication process.
Developer: Developer takes the important part
of the process because it has responsibility to
register the property before the transaction
of each apartment unit. The requirement application for apartment unit registration process should be completely done by developer.
Private Surveyor/Licensed surveyor: Private
surveyors are not new party in the cadastral
registration process in Indonesia, They are also
involved in the cadastral survey and mapping
but in the case of strata title registration, but
they don’t have important role. To get the license from BPN to conduct cadastral survey,
the private surveyor should have suff icient
knowledge about Geodetic and cadastral survey and mapping. So the proposed workflow
take consideration to involve them to prepare
the 3D plan as an additional application that
should be completed by the developer.
Land Titling and registration Section: The
Land titling and registration section is the
section in the regional land off ice that has
responsibility to register the right and the
owner of right in the existing land registration process and to examine the authenticity
of land possession evidence in order to issue
certif icate.
IT Administrator: There are two types of administrator, graphical administrator who has
responsibility to update graphical data in the
database, and textual administrator who has
responsibility to update attribute information
in the land office database. The database administrators are employed in the regional
land off ice that has been equipped with Land
Off ice Computerization (LOC).

• Survey and Mapping Section: In the existing
mechanism survey and mapping section has
active role to make survey and mapping activities with help from private surveyor. In the
new proposed workflow the survey and mapping section of regional land office has a role
as supervision for spatial data collection that
has been done by private surveyor. Besides
that, it has responsibility to convert the 3D
plan into 3D model thus integrate it into the
cadastral database.
• Bakosurtanal/NMA: Bakosurtanal is a government institution that has responsibility as
survey and mapping coordinator. It also provides Geodetic reference points for Geodetic
survey (Planimetric and vertical reference).
Based on the involved actors, the proposed
workflow is built with eight swimlanes in the
activities diagram as follow:

Figure 10. Activity Diagram of Proposed
Workflow (Suhattanto,2009:75)
The workflow of the proposed work process
can be explained more detail as follow:
Step 1: Submitting Application
The Real estate developer has full responsibility
for this step. The proposed workflow gives other
responsibilities for real estate developer, with the

Muh Arif Suhattanto: Improving Organizational Work Process.....: 201-219

213

cooperation of private surveyor, to provide 3D
plan of the property, besides of the other admin-

to survey and mapping the 3D properties. There
are two benefits in the development of 3D plan.

istrative and technical requirement. It should be
noted here that the existing strata/floor plan had

First, the AutoCAD software is commonly used
by surveyor in Indonesia to develop the map and

already in the digital archive but merely depicted
in 2D situation (vertical and horizontal section).

plan in digital f ile. Second, the availability of
Geodetic Engineer in the private surveyor com-

The example of floor plan can be seen in the following f igure.

pany who has suff icient knowledge about survey procedure for horizontal and vertical dimension. The 3D plan should be built in line with
technical reference that is provided by BPN later
on. The simplif ication of existing process occurs
when submission of application is conducted only
once, thus the survey and mapping can be executed for both object, that are common parcel
and building.

Figure 11. Example of Floor Plan (horizontal
perspective) in CAD Format. (Suhattanto,
2009:76)

Figure 12. Example of Floor plan (Vertical
Perspective) in CAD Format. (Suhattanto,
2009:76)
The existing plan could be improved to be 3D
model by conducting survey and mapping for
the building that will be discussed in the next
step.
Step 2: Survey and mapping of common parcel
and physical building
The real estate developer needs to involve the
private surveyor in order to develop 3D plan. The
regulation to involve private surveyor for cadastral survey and mapping activities has been ruled
in the regulation of BPN chair-man no 2 year
1998 that give opportunity for private sector to
assist the cadastral process in Indonesia. The
private surveyor has to have sufficient knowledge

Figure 13. Example of 3D plan in CAD format
(Hendriatiningsih, I. Soemarto, et al, 2007:7).
Step 3: 3D model creation
The survey and mapping section take part for
modelling 3D object then integrate it into the
cadastral database. Based on Stoter (2006 ) for
the design and building process, 3D CAD models are generated from the designs for visualization purposes. Also those models cannot directly
be used for the 3D cadastre. Since CAD models
contain much more details than it’s needed in
the 3D cadastre7. It has to be studied what selections and generalizations are needed to obtain
7

Stoter, J. and P. Van Oosterom (2006). 3D cadastre
in an international context legal, organizational, and technological aspect. Boca Raton, Taylor & Francis
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the relevant information such as the outer
boundary of objects. So the step that should be
followed to integrate 3D CAD model into database can be explained as follow:
• Simplif ication or generalization of 3D plan
from too much detail information to obtain
relevance information for cadastral information purposes
• Transformation from the local coordinate to
the National reference coordinate by using
GPS measurement and geodetic parameter
that is provided by NMA specially to assign
height information to the model.
• Model the properties using the graphical soft-

Figure 14. SIMTANAS, Data Sharing in Indonesian Cadastral System (Suhattanto,2009:78)
c. Organizational change requirement

ware in the land off ice and integrating it in
the cadastral database.
Step 4: Textual data registration
Textual in this case related to the registration of
attribute the ownership of apartment unit. The
land titling and registration is the section that
has responsibility on it. The registration part in
the workflow is divided into two sub-processes;
f irst process is to register the apartment unit on
behalf the developer and second process is to
register the apartment unit on behalf the apartment unit.
Step 5: Graphical and textual data storage
Database plays the important part in order to give
information for the customer. The IT administrators have responsibilities to manage spatial
and textual data in the cadastral system, therefore the information can be obtained by customer
easily. The development of system to deliver cadastral information is still on going in Indonesia, the project, namely SIMTANAS, is a project
to integrate the data from all of land off ice in
Indonesia by using database concept, therefore
the data can be share and change for various
stakeholder. The information can be accessible
via GIS front end software in each land regional
office and via BPN portal in internet.

Figure 15. The Aspects of Internal Organization
that is Influenced by Proposed New System
(Suhattanto, 2009:79)
There are some organizational change should
be considered to implement the proposed
workflow. The involved stakeholders have been
added to the cadastral function influence the
role of the section in BPN. There are no needs to
change the structure of organization to conducting 3D properties registration. The sections that
highly interrelated with Strata title registration
in 3D are survey and mapping section and ICT
department. The changes of organization in
registering strata title with 3D concept will be
explained as follow:
1. Technical Resources
BPN uses a unified system to integrate all of
cadastral data, namely Transfer Mercator 3°. This

Muh Arif Suhattanto: Improving Organizational Work Process.....: 201-219

Coordinate system based on Universal Transverse Mercator (UTM) that usually used in Geodetic Survey and mapping. All of cadastral survey and mapping activities has use horizontal
position reference that is provided in TM 3 coordinate. TM 3° projection system divides a zone
of UTM, which has width 6° for each zone, into
two subzones that has width 3°. Therefore, in
one zone of UTM consists of two zone of TM 3°.
This division aims to increase the accuration of
cadastral object.
For conducting survey in 2D parcel, the surveyor usually uses Total station and meter band
to measure the horizontal dimension of parcel.
Then, the local coordinate has to transform into
TM 3 projection system by using geodetic reference network that are spread in the whole area
of the country.
Recently, GPS is an instrument that is commonly used by surveyor to conduct cadastral survey. In the case of 3D model construction, height
measurements take important part in cadastral
survey. As it has been done in the research by
Tzur and Jarroush (2001) linking the boundaries
of the building to horizontal control network can
be realized by using GPS with Real Time Kinematic Method (RTK). The method to link the
boundary of object into vertical control network
can use transformation of RTK height data into
vertical national reference8. The transformation
is needed because RTK provide ellipsoidal height,
which height measured with respect to reference Ellipsoid (WGS 1984), meanwhile vertical
national reference use orthometric heights,
which height measured with respect to Geoid
reference. Thus, this transformation needs un8

Tzur, G. E. and J. Jarroush (2001). Reinstating and
marking spatial parcel boundaries as a base for 3D digital
cadastre by means of real time kinematic GPS. Registration
of properties in strata International workshop on 3D cadastre, Delft, International Federation of Surveyor, page
216.
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dulation model in each area.
From the explanation above, the use of GPS
is necessary to give the height elements for cadastral object. The other solution can be used
for example conducting levelling measurement
to link the height of cadastral object to vertical
national reference but it is not efficient. The proposed solution will take advantage of the development of GPS technology to assist 3D modelling for strata title registration purposes.
2. Process
The proposed workflow needs the changes
of process in the property registration. The
changes are caused by the object of registration
is not only parcel but also in building or construction as an additional object in land registration system. The changes of process mainly
happen in the data acquisition part and data
maintenance.
Spatial Data acquisition is the responsibility
of survey and mapping section. The role of survey and mapping section in the daily job is to
conduct cadastral survey and mapping source
for spatial data in the land registration system.
The new workflow does not change the basic
responsibilities of this section but the role of this
section to survey land and the properties will be
given into private surveyor. Therefore, the responsibility of this section is to conduct supervision
of 3D plan that is provided by developer and private surveyor. The new workflow create the addition job for this section because he 3D plan
can not directly be used for the cadastral system, this plan should be integrated to the system through some process in order to create 3D
model of the apartment unit. The process involve
of geodetic transformation and 3D map cartographic process. Based on Stoter and Van
Oosterom (2006) The process can be summarized as follow:
• Adding height information into spatial data
(z coordinate).
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Considering f ixed boundary approach is used
in Indonesian cadastral survey, the absolute

(point, lines, polygons, polyhedrons). Also
once the 3D CAD object will be available as

z coordinate will be proposed for the new
workflow rather than relative coordinate.

geometries in the DBMS, 3D generalization
and simplif ication is needed to obtain the

There is no need to survey whole area so the
survey is executed for only the surrounding

appropriate information. Building 3D model
and integrating the model into database. The

3D object. The absolute coordinate of 3D object means the height coordinate component

construction of 3D models can be approached
from four ways.

(z) to define the 3D position of the 3D object
should refers to national reference system,

1. Bottom up: Using footprints from existing 2D maps and extruding the footprints

in geodetic the z coordinate should refers to
geoid surface. Whereas in the relative coor-

with a given height using surveying, GPS
or photogrammetric data.

dinate, the height coordinate component refers to land surface. To transform the model

2. Top down: Using the roof obtained from
aerial stereophotographs, airbone

into national system, the geodetic transformation parameters are needed, such as un-

laserscan, and some height information
from the ground.

dulation and measurement from GPS to obtain z values. However, this paper will not ex-

3. Detailed reconstructing of all detail: Using 3D point clouds obtained from laser

plore more about the technical way to add z
component of 3D model, but the sources of
this process is provided by Bakosurtanal/

data, it will be complex approach and need
sophisticated software
4. Combination of all approach 9

NMA that gives data for geodetic survey and
mapping such as Undulation map, Digital

The availability of 3D data source now is still
very limited in Indonesia. In strata title regis-

Elevation Model and topographic map. The
most consideration should be taken here that

tration process, the main source of spatial data
is 3D plan that can be obtained in CAD file.

BPN should make cooperation with Bakosurtanal related to 3D property registration.

The strata plan and height information from
survey can be used to build 3D model as explained in the bottom up approach, also if it
is necessary the aerial photo from photogrammetric section can be used for additional data.
The department of BPN that has responsibil-

Figure 16. Example of Geodetic Vertical Reference (Suhattanto,2009:81)
• Generalization of 3D plan.
It is because 3D spatial data in CAD f iles contain complex geometries and are sometimes
parametrically described. At the moment
these data cannot automatically be converted
to the primitives that are available in the spatial DBMS, which is used for the 3D cadastre

ity to provide and develop ICT functions takes
the important part. The ICT department in this
case is Pusat data dan informasi (The centre of
cadastral information) that has responsibilities
to extend the existing system in order to deal
with 3D object registration. ICT department has
to improve the availability of software and hard9

Stoter, J. and P. Van Oosterom (2006). 3D cadastre
in an international context legal, organizational, and technological aspect. Boca Raton, Taylor & Francis, page 166.
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ware to handle the registration of 3D property.
The existing GIS software in land off ice com-

4. Institutional Resources
Institutional can be defined as the rule of the

puterization, Small-word, has to be improved to
be able to creating, storing, analyzing, and in-

game that provides regulation in how the organization should conduct its activities. Accord-

forming 3D model, thus he information of
Apartment unit in 3D is accessible in front end

ing to 3D cadastre, without sufficient regulation
to regulate the task of land registration for regis-

using the existing software or using BPN portal
in the internet. The existing Web-based tool

tering 3D properties the concept of 3D cadastre
cannot yet be implemented in Indonesia. It be-

could be improved to visualize 3D object via
internet.

cause the main purpose of land registration is to
provide data and information that has legal af-

3. Human Resources
The new workflow proposes the participation

fect. The land registration activities always have
legal consequence, thus Law is the f irst priority

of external stakeholder to assist the 3D object
registration. Specially, for survey and mapping

to be built before to go to further step, the implementation of 3D cadastre itself. The consider-

activities for 3D object that is conducted by licensed surveyors. They can assist the spatial data

ation should be taken by Indonesian government
as public decision maker to provide bundle of

acquisition for creation of 3D model. The existing system has been involving them to survey

law in handling 3D property situation as a basis
to execute 3D registration. BPN as an executor

2D parcel. The licensed surveyor is a company
that have employee who has skill and ability to
conduct geodetic survey and mapping, it be-

organization that has mandate to conduct land
registration should prepare the legal and technical concepts that can be adopted in the devel-

comes a benef it point for BPN to involve them
in 3D cadastre. It is also in line with the future

opment of land law in order to handle 3D property registration in accordance with the proposed

desire of BPN to highly involve private sector in
surveying and mapping process. Thus in the

solution.

strata title registration, BPN has a role as supervision part that supervise the properness of 3D

G. Conclusion

plan provided by licensed surveyor.
The public sectors also involved in the new
workflow. Bakosurtanal/NMA will be highly involved to assist 3D property registration specially
to provide geodetic data in creation of 3D model.
The existing cadastral system has been utilizing
infrastructure provided by Bakosurtanal to conduct 2D parcel survey. Bakosurtanal has been
supporting the accurate positions of control
points for cadastral survey. For 3D cadastral registration case Bakosurtanal can supply the data
for vertical positioning purposes such as DEM,
undulation, vertical positions control points, and
laser scanning data.

The new work process for apartment unit registration based on 3D and cadastre 2014 concepts
has been developed. The new work process needs
additional task for organizational function because of the implementation of 3D model. This
process mainly influences the surveying and
mapping process and ICT management. 3D plan
should be provided by developer to complete the
requirement application of apartment unit registration. It gives the chance for private surveyor
to be involved in the 3D property registration
process. The availability of data for 3D model
creation f rom other public sector such as
Bakosurtanal, has been giving the opportunity
to realize 3D property registration in Indonesia.
Of course, the other consideration should be
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taken by BPN before implementation of 3D cadastre registration such as providing suff icient
regulation to give guidance for 3D registration
and technical reference of 3D properties survey.
In addition, the most important part is improving the GIS software that is used in order to
manage 3D spatial data.
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THE ROLE OF INTEGRATED CADASTRE DATABASE
IN DISASTER RISK MANAGEMENT
Kusmiarto*

Intisari
Intisari: Mengingat kompleksnya masalah bencana alam di Indonesia, pengelolaan resiko bencana yang efektif memerlukan
informasi yang lebih komprehensif. Basis data kadaster yang menggunakan batas persil bidang tanah sebagai unit dasar pemetaan
dapat memberikan informasi yang sangat rinci mengenai elements at risk. Institusi-institusi yang berwenang dalam pengelolaan
resiko bencana tidak mudah dalam mengakses data tersebut. Penelitian ini berusaha untuk mengatasi masalah di atas dengan
mendisain skema database kadaster yang lebih terintegrasi. Data hasil survey di lapangan digunakan untuk menguji skema
cadastre geo-database. Evaluasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan potential users. Hasil dari evaluasi menunjukan
bahwa database kadaster yang telah dibuat sudah cukup baik sebagai salah satu solusi yang dapat digunakan dalam kegiatan
pengelolaan risiko bencana.
Kata kunci
kunci: Kadaster, Disain Geo-database, Element at Risk, Gempa Bumi.
Abstract
Abstract: Due to the complexity of the natural disaster in Indonesia, the effective disaster risk management should have
comprehensive information. Cadastre database using parcels as basic mapping units constitute the detailed information related
to elements at risk. It is not easy for the institutions in charge with those disaster risk management to access the detailed
information. The research is aimed at overcoming the above problems that is by designing the integrated cadastre database
scheme. The survey results are use to test the geo-database cadastre scheme. The evaluation is done by in depth interview to
the potential users. The result of evaluation showed that the cadastre database made is good enough to solve the above
mentioned problems.
Keywords
Keywords: cadastre, design, geo-database, elements at risk, earthquake.

A. Introduction
Given the complexity of natural problems

mapping unit actually provides detailed information of elements at risk, but the authorities

which might cause disaster in Indonesia, a
more integrated database of element at risk is

who deal with the disaster management still not
use this database optimally yet. Inconsistency of

necessary. In disaster management activities
(e.g. mitigation planning, risk assessment, loss

geometric accuracy of spatial cadastre data, the
different of coordinate systems and different

estimation on the hazard areas, environmental
protection, save lives and property effectively

format data as well as different layers of spatial
data are the problems in the procedure of data

and eff iciently due to disasters) need detailed
information of the element at risk. Cadastre

exchange among the institutions.
There are two institutions provide cadastre

database which uses parcels boundary as basis

data in Indonesia. They are BPN RI (National
Land Agency of Republic Indonesia) and Tax

*Kusmiarto, Alumni Institute of Geo Information
Science and Earth Observation, Enschede, Netherland.
Saat ini Asisten Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional, Yogyakarta.

off ice. BPN RI provides cadastre data that are
related to legal cadastre. Tax office provides cadastre data that are related to fiscal cadastre. They
provide cadastre data by using different struc-
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ture database, different level of spatial accuracy,
different coordinate systems and different lay-

related to land and building taxes which is managing around 84 million tax objects (parcels) in

ers of spatial data. Those facts cause the diff iculties in integration process. Ideally, legal and

Indonesia. On the other hand SIG-PBB has been
designed to manage spatial data of land and

f iscal cadastre database should be integrated into
one unit database, so the database is ready to be

building tax objects. Each tax object is assigned
uniquely with a NOP (Property Identif ication

used not only for the cadastral purposes but also
for various purposes and interest.

Number). This number has an operational advantage since there will prevent duplication of

B. Cadastre Data

land and building tax object identity.
Very detailed information of the building

There are several definitions of cadastre. Cadastre is a methodically arranged public inventory of data concerning properties within a certain country or district, based on a survey of their
boundaries.(Zevenbergen, 2004)1,. Other cadas2

tre def inition from (FIG, 1996) , A Cadastre is
normally a parcel based, and up-to-date Land
Information System (LIS) containing a record of
interest in land (e.g. rights, restrictions and re-

(Structural and Non Structural elements of
building) is developed by tax office. The Information related to the building in tax office database consists of three main data. They are main
data component of building, building material
component, and building facilities components.
This information is very useful in determining
vulnerability of buildings and calculates the value

sponsibilities). It usually includes a geometric
description of land parcels linked to other records

of risk of a certain building caused by a certain
magnitude of earthquake.
In carrying out their duties and functions,

describing the nature of interest, the ownership
or control of those interests, and often the value

the National Land Agency (BPN) currently has
the types of database as follows:

of the parcel and its improvements. It may be
established for f iscal purposes (e.g. valuation and

a) Spatial data (Base map and thematic map
such as Registration map/Parcel map, Land

equitable taxation), legal purposes, to assist in
the management of land and land use (e.g. for

Use map, Land Value Map, etc).
b) Textual data (attribute data of land parcels

planning and other administrative purposes), and
enables sustainable development and environmen-

consists of legal information of parcels as well
as the history of the land parcel).

tal protection.
Tax off ice uses SISMIOP (The Property Tax

Cadastre database in National Land Agency
(BPN RI) operationally managed by the Land

Information Management System) and SIG-PBB
(Geographic Information System for Land and

Off ice (Local Off ice) in the district/city level,
Provincial Office in the Provincial level and the

Building Taxes) to manage the database of property (Direktorat Jenderal Pajak, 2002)3. SISMIOP

BPN RI in the Central level (National Level)
(Perpres No.10, 2006)4. Each level has the func-

was particularly designed to handle attribute data

tion and responsibilities in accordance with their
respective level. National Land Agency has be-

1

Zevenbergen. (2004). A Systems Approach to Land
Registration and Cadastre. Nordic Journal of Surveying
and Real Estate Research , Vol.1.
2
FIG. (1996). The Bogor Declaration. Bogor: United
Nations Interregional Meeting of Experts on the Cadastre.

3

Direktorat Jenderal Pajak. (2002). KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK. Jakarta.
4
Perpres No.10. (2006). Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan
Nasional. Jakarta.
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gun to construct land database since 1999
through the Land Off ice Computerization

gree by the available data sources for the theme.
If a preexisting data source was collected at a

(LOC) (Ruhkyat, 2008)5.
The parcel map of land off ice uses TM3°

particular scale and representation, it will often
be necessary to adapt the design to use it.

(Transverse Mercator 3 degrees) Projection System. This coordinate system is used as standard

D. Element at Risk

coordinate system in National Land Agency
(PMNA/KBPN No.3, 1997)6. TM3° is a projection
system which is derived from UTM.
The main activity of National Land Agency is
land registration. There are two land registration
systems in Indonesia. They are systematic and
sporadic (PP No.24, 1997)7. Systematic land registration is an activity registration land parcels for
the f irst time carried out simultaneously which
includes all objects that have not registered in territory or part of the territory of a village, while
sporadic system is the land registration activities
for the first time on one or several object in the
region or parts of a village in individual or mass.
C. Geo-Database Design

Element at risk are all objects, buildings, persons, animals, activities and processes that may
be adversely affected by hazardous phenomena,
in a particular area, either directly or indirectly.
This includes Physical elements, Population,
Essential facilities, Socio-Economic aspects,
Transportation facilities, Economic activities, Life
lines, and Environmental elements. The classif ication of element at risk is different depending on the countries, the setting (urban, rural,
etc.), objective of the element at risk, the scale,
and available resources.
Element at risk is one of the main component in risk analysis beside hazard and vulnerability. Hazard assessment quantif ies the physi-

Geo-database design is based on a common

cal character of a hazard, including probability
of occurrence, magnitude, intensity, location and

set of fundamental GIS design steps. GIS design
involves organizing geographic information into

influence of geological factors (Gulati, 2006)8.
Vulnerability is defined as the degree of loss to a

a series of data themes layers that can be integrated using geographic location. So it makes

given element at risk or set of such elements resulting from the occurrence of a natural phe-

sense that geo-database design begins by identifying the data themes to be used, then specify-

nomenon of a given magnitude an expressed on
a scale from 0 (no damage) to 1 (total loss) or in

ing the contents and representations of each
thematic layer. Frequently, the geographic rep-

percent of the new replacement value in the case
of damage to property (UNU-EHS, 2006)9.

resentations will be predetermined to some de-

The interaction of element at risk and hazard def ines the exposure and the vulnerability

5

Ruhkyat, M. (2008). Aspek Hukum Teknologi Digital Dan Dokumentasi Pertanahan. Jakarta: Data and Information Center of National Land Agency of Republic Indonesia.
6
PMNA/KBPN No.3. (1997). Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah. Jakarta.
7
PP No.24. (1997). Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta: Government Of Republic Indonesia.

of element at risk. Exposure indicates the degree to which the elements at risk are exposed
to a particular hazard. The spatial interaction between the elements at risk and the hazard are
8

Gulati, B. (2006). Earthquake Risk Assessment of
Buildings : Applicability of HAZUS in Dehradun, India.
Enschede: ITC.
9
UNU-EHS. (2006). Components of Risk, A Comparative Glossary. Bonn, Germany: UNU-EHS No2/2006.
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depicted in GIS by simple map overlaying of the
hazard map with the elements at risk map.
Elements at risk study nearly always focuses
on specif ic groups of element at risk such as
buildings or population. In this research, the element at risk database will be built only base on
the element at risk data derived from cadastre
database.
E. Building’s Physical Characteristics
and Its Response to Earthquake
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F. Disaster Risk Management
Disaster Risk Management is the systematic
process of using administrative decission, organization, operational skills and capacities to
implement policies, strategies and coping capacities of the society and communities to lessen the
impacts of natural and related environmental
and technological disasters. (Westen, C. V.,
2009).12 Traditionally the process of Disaster Risk
Management was presented as a cycle, in which
the various phases would follow each other un-

Building Vulnerability of structure can be
defined as probability of physical loss on build-

til the next disaster event would happen. It involves several phases: Prevention, Preparedness,

ing when particular shaking occur which depends on aggregate performance of its compo-

Relief/Response, Recovery and Reconstruction.
The main point important in the disaster risk

nents and characteristic of hazard and of characteristic of its ground where its stands (Thapa-

management is the use of spatial disaster risk
information. Effective disaster risk management

liya, 2006)10. (Siddiq, 2006)11 describe the composite building material in Indonesia and the

depends on the informed participation of all
stakeholders. The exchange of information and

seismic performance of construction material
when earthquake happened.

easily accessible communication practices play
key roles. Data is crucial for ongonging research,

Table 5-1. Building composite and structure, as
the resistance to earthquake

national planning, monitoring hazards and
assesing risks. The widespread and consistent

Type of Material and
Structure System Buildings

Walls Brick/Pure Brick
Brick with reinforcement
(Confined)
Conblock with reinforcement
(Confined)
Reinforce Mansonry (RM)
Timber frame and brick wall
with anchors
Wood frame structure with
bracing (X-Brace)
Reinforced concrete frame
structure with bracing

Rigid Steel frame structure

Suitability of Lateral
Earthquake Expenses
Very
Very
Good Good Bad Bad
√

√

√

√

√
√

√

√

√
√
√

√

Information
Heavy Weight,
Brittle, Not
Ductile
Moderate
weight,
Moderate
Bearing
Capacity,
Moderate
Ductility
Minimum
Weight,
Moderate to
high Bearing
Capacity, High
Rigidity and
Ductility

Source: (Siddiq, 2006)

availability of current and accurate (geo) data is
fundamental to all aspects of disaster risk reduction. (UN-ISDR, 2004).13
G. Study area
The location of study area is Palbapang Village. The study area extent in between 110° 18’
40’’ and 110° 20’ 15’’ East Longitude and between
7° 53’ 35’’ and 7° 55’ 15’’ South Latitude. Palbapang
Village has been selected as a study area due to
the densely populated mix of urban and rural
communities, variation of building type, the high
impact caused by the earthquake (highest number of damaged buildings among all village lies

10

Thapaliya. (2006). Assessing Building Vulnerability
for earthquake using field survey and development control
data: A Case Study in Lalitpur Sub Metropolitan City, Nepal.
Enchede: Urban Planning and Land Administration. ITC.
11
Siddiq, S. (2006). Bangunan Tahan Gempa Berbasis
Standard Nasional Indonesia . Vol 8: 18 p.

12

Westen, C. V. (2009). Disaster Risk Management,
in Multi Hazard Risk Assessment (Guide Book). Enschede.
13
UN-ISDR (2004). Living with Risk, United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction.
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in Bantul Sub-district) and the data availability.
The systematic land registration has not been
implemented in the Palbapang Village. The land
parcel map of Palbapang Village in the land off ice covers low percentage of the total land parcels in the study area. The land parcel map developed by land off ice contains only the registered land parcels, the ones equipped with land
certificates. In most of cities in Indonesia, there
are many more unregistered land parcels than
the registered ones. For completing the rest of
uncovered parcel data, it is needed additional
data from tax off ice, to build an integrated cadastre database. It is appropriate to choose
Palbapang Village as the study area. Hopefully
the result of the research is applicable for others
areas.
At the study area, a deadly tectonic earthquake occurred on May 27, 2006. This deadly
earthquake caused victims of people and buildings. Media Center of Yogyakarta reported on
June 17, 2006, victims died in Yogyakarta and
Central Java is 5.760 people, injured 37.349
people, 145.929 houses were collapsed caused by
this earthquake. According to (DMC, 2006)14,
the level of building damaged in Palbapang varies from collapsed and heavy damaged. 1,784
buildings were collapsed and 1,430 heavy damaged with the total of buildings are 3,214. This is
a highest number of damaged buildings among
all village lies in Bantul Sub-district.
H. Collecting Data
Quick Bird satellite image (Recorded 22nd
April 2010) which covers the study area was ordered from Digital Globe. Parcel map in digital
format was collected from the land office (Land
Office of Bantul District). The land parcel map

14

DMC. (2006). Laporan Pendahuluan District Management Consultant. Yogyakarta: District Management
Consultant.

developed by The Land Office contains only the
registered land parcels, the ones equipped with
land certif icates. Land Office uses this map as
base map to maps or plots newest registered or
certif icated parcels. This map has no topology
and many inconsistencies (e.g., streets are often
digitized multiple times for different layers; new
houses overlay old ones).The parcel maps from
tax office were collected. Tax office usually calls
it as block map. There are 82 block maps from
tax office that were collected. These maps were
updated by tax office in 1997 (after earthquake).
Although tax office has block map in digital format, unfortunately the block maps that were
obtained from tax off ice are still in format analog (Paper Map), it is because the diff iculty in
the data access permission. The block maps were
converted to the digital format through the scanning and digitizing process. The scanned block
maps were geo-referenced base on the coordinate contained in the maps. An intensively works
were done to geo reference and digitize the block
map. Measurements using GNSS-CORS method
were conducted to obtain high accuracy GCPs.
TRIUMPH-1 JAVAD GNSS receiver was used as
a RTK (Real Time Kinematic) GNSS for survey
measurement. The nearest GNSS-CORS base station is located at Bantul Land Off ice Building,
approximately 1 km from the study area. This
base station was used as reference station during GCPs Measurement. Ground control points
are required to validate and to correct the Quickbird imagery.
Land parcel use derived from information in
the tax office block map and satellite image interpretation. Land parcel use data were verified
by discuss with Chief of Dusun (Kadus) and
Village Officer, who know well the condition of
land parcel use in Palbapang Village with interactive map on the screen computer. Field survey
on the specific parcel/object also was used as a
method for verified the parcel use map that was
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built base on satellite image interpretation.
The building footprint can be identif ied

is used as additional information of buildings
characteristics. It consists of specif ic building

clearly on the quick bird satellite image, so in
this research the building footprint was obtained

type that was built after earthquake 27th May
2006. There are no coordinate data in JRF data-

base on screen digitations method on the geo
referenced quick bird satellite image. Building

base. To determine the coordinate position of
this JRF database, filed survey for buildings us-

use or in other term as building occupancy class
is derived from parcel use map. The parcel use

ing Handheld GPS were conducted.
The quality assessment of integrated parcel

map can be used to derived the building information especially information related to the

map was conducted by using parcel topology
validation tools in Autodesk Map Program. Cus-

building use. Spatial Join in overlay analysis tools
in Arc GIS program can be used to join parcel

tomized program in Autodesk Map (Ajd-Surveyor) has been used to check and to correct

attribute and building footprint. The building
use or building occupancy class and building size

the errors in the integrated parcel map. With
this program, errors of layers, errors of parcel

can be used to estimate the number of occupants
in a certain individual building. Unfortunately,

objects (duplication parcel object, short object,
dangling object, crossing object, undershoot,

textual database developed by tax off ice which
is consists of detailed information related to the

overshoot), errors of types of entity, errors of
duplication of Parcel Identif ication Number

buildings (structural and non structural elements of building) cannot be access during the
f ieldwork. To determine the building informa-

(NIB), errors of parcel without NIB can be identif ied automatically. The program may automatically correct many errors in the integrated par-

tion, survey on buildings were done in this stage.
In this research building inventory survey form

cel map. Additional manual correction is used
to correct the rest of errors that cannot be cor-

created by (ADPC, 2009)15 was used in the building survey. There are 500 buildings were sur-

rected in auto correction.

veyed by using Stratif ied Purposive Sampling.
Stratif ied Purposive Sampling is the method of

I. Design Cadastre Geo-Database

technical sampling with using certain consideration. In this approach, a number of buildings
were selected in the each Dusun (Sub Village)
with taking sampling about 50 buildings for each
Dusun. Textual database of building aid from
Java Reconstruction Fund (JRF) that was downloaded from (Rekompak-JRF Official Site, 2010)16

15

ADPC. (2009). Elements at Risk Mapping, Basemap
and General Building Stock. 4th Regional Training Course
GIS for Disaster Risk Management – Level II. Bangkok.
Thailand: Asian Disaster Preparedness Centre.
16
Rekompak-JRF Official Site. (2010). Rekompak-JRF.
Retrieved September 10, 2010, from http://
www.rekompakjrf.org/index.php?act=listkpqs&prop=34

The process of designing cadastre database
was conducted by using Arc-GIS Diagrammer
Software. ArcGIS Diagrammer is a productivity
tool for GIS designer to create, edit or analyze
geo-database schema. Schema is presented as
editable graphics in an environment familiar to
users. Essentially Arc-GIS Diagrammer is a visual editor for ESRI’S XML (Extensible Markup
Language) Workspace Documents which are
created by Arc-Catalog, the management application in the Arc-GIS Desktop product suite.
XML is a set of rules for encoding in machine
readable form. XML is an extension of HTML
(Hyper Text Markup Language) which is a standard language in internet tacking. The differences between XML and HTML are XML was
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designed to transport and store data, with focus
on what data is, HTML was designed to display
data, with focus on how data looks.
There are two main steps in designing cadastre geo-database. The f irst step is developing
model diagram, and the second step is implementing the diagram that was created. In the
developing model diagram in developing the
model diagram created feature datasets, feature
classes, raster datasets, tables, relationships between features, and the relationship between
features of the table. In the implementation of
the diagram that was created, performed error
checking, exported to XML and generate the ArcGIS environment by importing the XML file that
was created to the Arc-Catalog. In the Arc-Catalog, a f ile geo-database should be created before
importing the XML f ile. After XML f ile has been
imported, all empty dataset (feature classes, table,
and relationship) appears in catalog tree in the
Arc-Catalog program. To f ill this empty dataset,

created based on annotations described in tax
off ice’s block map and interpretation on the
Quick Bird satellite image. The classification of
parcel use is based on the standard classif ication in the Land Office.
The parcel use map can be used to derived
the building information especially information
related to the building use. Spatial Join in overlay analysis tools in Arc GIS program can be used
to join parcel attribute and building footprint.
Building use information can be used to estimate the number of occupants in a certain building. The study on estimating building occupants
based on building use has been done by (Budiarjo, 2006)17. The study is the approach of architectural space requirement for estimating the number of building occupants from the area of building space using the norms or standards of architectural design.
Information of buildings is needed to determine the vulnerability of buildings against earth-

the files in shp format that have been prepared
are loaded by using the simple data loader in the

quake. Information of building (structural and
non structural) also can be used to estimate the

Arc-Catalog.

value of loss caused by an earthquake. Since the
database related to the information of buildings

J. Result and Discussion

in the study area cannot be obtained from tax
off ice, researcher use direct survey to the build-

Parcel maps from tax office uses UTM coordinate system. Parcel map from land office uses
TM3° coordinate system. To build an integrated
parcel map, both of them should be integrated
in the same coordinate system. In this case UTM
coordinate system is used to integrate both parcel map from tax off ice and parcel map from
land office. Based on UTM zone, Palbapang village is located in 49 South and based on TM3°
zone, Palbapang village is located in zone 49.1.
The transformation process use the projection
and transformation tools in Arc GIS software.
Parameters of transformation are used in the
integration process. Land use map was created
in large scale (parcel based mapping unit) or it
can be called as Parcel use. Parcels use map was

ing with stratified purposive sampling method.
Stratif ied purposive sampling is the technical
sampling with using certain consideration. The
parameter used in the f ield are based on the
house that rebuilt by JRF, POKMAS (Society
Groups) and self supporting. In this approach, a
number of buildings were selected in the 10
Dusun (Sub Village) with taking surveyed buildings about 50 buildings for each Dusun. So there
are 500 buildings have been surveyed. The build-

17

Budiarjo, A. (2006). Evacuation Shelter Building
Planning for Tsunami-prone Area. Enschede: Msc Thesis. ITC, International Institute for Geo-Information
Science.
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ing construction type in Palbapang village can
be categorized as Conf ined Masonry (CM),

tionships that have been created. They are Rela-

Unreinforced Clay Brick (UCB), Unreinforced
Clay Brick (UCB), Wood House (W), and Steel

ing Feature Class, Relationship between Parcel

Building (S). Conf ined masonry has similarity
to reinforced masonry that vertical and horizon-

ship between Building Feature Class and Owner

tal reinforcement bars are provided to enhance
the strength of masonry walls (Brzev, 2007)18.

Building Feature Class is One to Many relation-

Unreinforced Brick is a single-story building and
the main load bearing structure in this building

or more buildings. The Relationship between

consists of brick masonry walls built in cement
mortar and a timber roof structure. This is non-

lationship. It is means that a building could be-

engineered construction built following traditional construction practice, without any input

Parcel and Owner Table is Many to Many rela-

by architects or building experts (Wijanto,
2003)19. Wood house were distributed only 3.2%

to many owners. The Arc-GIS Diagrammer soft-

of the surveyed building in Palbapang village.
Building structural feature is repetitive framing

cadastre database. There are three type of report

by wood on wood walls. It is classif ied as not
engineered building. Steel building typical of
building is based on light steel building. This

They are Schema Report, Data Report and XML

tionship between Parcel Feature Class and BuildFeature Class and Owner Table, and RelationTable. The Relationship between Parcel and
ship. It is means that on a parcel can be built one
Building and Owner Table is Many to Many relong to many owners. The Relationship between
tionship. It is means that a parcel could belong
ware also is used to build reports of designed
which describes the whole of structure database.
Report.

typical building has good quality of construction.
1. Result of Designing Cadastre Database
The feature dataset that has been created consists of 2 feature dataset. They are Land Base and
Administration feature dataset. The Land Base
feature dataset consists of Parcel Feature Class,
Building Feature Class, Ground Control Points
Feature Class, Road Feature Class, and River Network Feature Class. The Administration Feature
Dataset consists of Sub Village and Village Feature Class. The Raster Datasets consists of 3 bands

Figure 10 1: Designed Cadastre Database

of Quick Bird Satellite Image. There are 3 rela2. Evaluation
18

Brzev, S. (2007). Earthquake Resistant Confined
Mansory Construction. Kanpur, India: National Information Center of Earthquake Engineering (NICEE).
19
Wijanto, S. (2003). World Housing Encyclopedia
Report. Eartquake Engineering Research Institute and International Association Earthquake Engineering.

The aims of the evaluation are to know how
the designed database can be used for risk analysis especially in the earthquake risk and to f ind
out whether the designed database is feasible or
not for potential users. Question guide is used
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in the interview with potential users to evaluate
whether the designed database is feasible or not.
In depth interview with the potential users or
stakeholders were used to get the response and
to get the critical input. The potential users were
selected using simple random statistics out of
the total institutions working in the related issue of disaster that using spatial data and GIS in
their activities. The potential user that was interviewed can be grouped into 2 groups of potential user. The first group is local government institution, and the second is Non Government
Organization (NGO) working in the related issue of disaster and deals with the disaster risk
reduction. The interviewed Local Governments
are: Regional Disaster Management Agency
(BPBD Bantul), Regional Development Planning
Board (BAPPEDA Bantul), National Land
Agency of Bantul (BPN Bantul), Tax Off ice of
Bantul (KPP Pratama Bantul). The Non Government Organizations (NGOs) that were interviewed are IOM (International Organization for
Mitigation), DMC (Districts Management Consultant, HRC (Housing Resource Center) and
DERU-UGM (Disaster Response Unit – Gadjah
Mada University). Generally it comprised 2 sections of question. The f irst section is the prof ile of institution and the second is question of
evaluation of the use of designed cadastre database.
The questions that related to the prof ile of
institution consist of question as follow: respondent identity, spatial data access and sharing and
institution activities related to disaster issue. The
questions related to the evaluation of designed
database consist of comments or critical input
of how they use the designed database and suggestions to improve the designed database.

1.1. Regional Disaster Management
Agency (BPBD)
Based on (Local Regulation of Bantul Regency
No.6, 2010)20, which is signed on July 22, 2010,
the BPBD’s tasks are to establish guidelines and
directives on disaster relief effort that includes
prevention, emergency response, rehabilitation,
and reconstruction in a fair and equitable, set
standards and need for implementation of disaster management, compile, assess, and inform
the disaster-prone maps, implementation reports
of the disaster management to the head of local
government once a month under normal conditions and at all times in a state of disaster emergency. BPBD’s functions are the formulation and
establishment of prevention policies and handling of refugees by acting quickly and accurately, effectively and efficiently as well as coordinating the implementation of disaster management activities in a planned, integrated and comprehensive.
To carry out their tasks and functions, BPBD
formed three organizational elements, which
consists of the Chief of BPBD, steering element
of disaster management and executive element
of disaster management. Functions of the steering elements of disaster management are the
formulation of the concept of regional disaster
reduction policies, monitoring and evaluation in
the implementation of disaster management. The
task of executive elements of disaster management is implementing an integrated disaster
management that includes pre-disaster, emergency response, and post-disaster.
There are three main sections within the executive element of disaster management, namely

20

Local Regulation of Bantul Regency No.6. (2010).
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaen Bantul. Bantul: Local Government of Bantul Regency.
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the section of prevention and preparedness, section of emergency and logistics, and the section
of rehabilitation and reconstruction.
The possibility of using designed cadastre
database in BPBD’s organizational activities are
the spatial cadastre database that has been developed using high accuracy and large scale (Parcel base) is usable for the BPBD’s task and function, whether before, during or after a disaster.
For disaster mitigation planning, parcel maps can
be used to determine where the exact location
to assemble or set up temporary shelters. For the
reconstruction and rehabilitation activities parcel map is useful for determining which buildings will be rebuilt.
The use of cadastral data will be more optimally used in disaster management, needs to
cooperate or memorandum of understanding
(MOU) between government agencies at the
local level so that data can more easily access,
such as the tax off ice and land office with BPBD.
1.2.Regional Development Planning
Board (BAPPEDA)
The role of BAPPEDA in disaster management
is in the making of multi disaster maps, evacuation route planning, cooperation with education
departments to develop curriculum on disaster
education in school, multi disasters simulation
two times each year, coordination among agencies during a disaster, rehabilitation and reconstruction planning, post disaster rehabilitation
planning of economic sector, social and health
sector.
Cadastre data, in particular parcels map
should be accessible to a limited basis by local
government. Changes in land use or parcel use
and ownership of land can be accessed by
BAPPEDA so it can be used for planning at the
village level with a larger scale, and ideally every
village has a map of parcels of land, so the parcel
map not only for disaster mitigation planning,
but it also can be used for other purposes in Vil-
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lage level, such as village off icer can directly
monitoring the change of parcel use and the
change of parcel ownership.
1.3.National Land Agency (BPN)
As an institution that registering, measuring
and mapping parcels of land and provide land
titles to communities with sporadic and systematic system, the land office have participated in
disaster management. Especially the activities of
systematic land registration and certification for
free on the area after earthquake, as in some villages in the Sub-district Pleret which is most severely affected areas. Expected with the provision of land certif icates, the certif icate can be
used by communities to access f inancing
sources, for economic activities, agricultural and
other businesses. The land certificate can be used
as a collateral to access capital to the banks for
f inancing economic activities.
Activities for anticipates a disaster, Land Office
of Bantul Regency has been conducting systematic land registration, land titling activities, and
activities of inventory of land ownership, land
tenure, land use and utilization (P4T) in areas
prone tsunami disaster, which in some villages
in the Sub-district Sanden, Bantul District.
Given the length of the process of measuring
and mapping parcels of land with a high positioning accuracy, the idea to integrate cadastral
data from the tax office and land off ice is a matter
that should be considered. This situation will be
helping with the acceleration of making maps
of land parcels, or in terms in the land office as
a physical cadastre. But to certify those land parcels (legal cadastre), must go through the process of re-checking and measurement in more
detail, depth research on historical aspects of the
parcels that will be certified. Integration results
are only used for information as a physical aspect of parcel, which is not as juridical aspects.
It is required special rules for prioritizing
mapping parcels of land in areas prone to disas-
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ters, especially disasters that may cause the loss
of the signs of land parcel boundaries, loss of
physical parcels of land, such as tsunamis, floods,
and lava flood. For the earthquake, it is not causes
the loss of ownership of parcels and land boundary markers, so cadastre data that is more needed
in the earthquake disaster managenment is cadastre data related to the buildings.
1.4. Tax Office (KPP Pratama)
In Disaster Response, the Tax Office participated in helping the earthquake victims in
Yogyakarta in 2006 by way of providing tax reduction policy for earthquake victims. For the
year 2006, all victims of the earthquake in Bantul
are not required to pay taxes. For 2007 and 2008
tax reductions granted only to the earthquake
victims who request a tax deduction. In 2009
until now there is no tax reduction policy, because earthquake victims considered have recovered their economic activities. In the utilization
of tax databases to assess the risk of disaster or
other disaster management activities, now could
not be granted and on access by other stakeholders except with permission of minister of finance.
It is stated in the tax legislation, namely Article
34 Paragraph 1 of Law No. 6 / 1983 STTD Law no.
28 year 2007 on general provisions and procedures of taxation, which states that: “Every off icer is prohibited notify the other party everything that is known or notif ied to him by the taxpayer in order to carry out provisions of tax legislation”. Within paragraph 3 of Article 34 of the
same law states that: “For the sake of the country, the minister of f inance has an authority to
give consent in writing to the off icials and experts to give testimony, to show written evidence
from or about the taxpayers to designated party”.
Based on the explanation above, in principle, tax
database that consists of detailed building databases can be accessed by other institutions when
there is written permission from the f inance
minister. Therefore, required cooperation among

agencies at the central level such as between the
Minister of Finance and National Disaster Management Agency (BNPB), so at the local level,
data sharing can be made between tax off ices
and Regional Disaster Management Agency
(BPBD). The integrated land office parcels map
and tax off ice parcel map is very useful to get
the more accurate value of parcel area that influential in the calculation of the value of Tax
Object Sale Value (NJOP) and determination of
property tax bills that more fair. Other critical
input from tax office is need to built a database
that can display 3 dimensions of buildings, so it
can be used for 3D cadastre that is now as discourse at the tax office, which will also be useful
to assess risk of the building against earthquake.
1.5.International Organization of Mitigation (IOM)
Since the earthquake struck Yogyakarta and
Central Java province in 2006, IOM has provided
significant capacity-building assistance. Besides
emergency responses, asset replacements and
support to Micro Small Enterprise (MSE) recovery, IOM has also contributed to the ongoing
recovery and rehabilitation processes. The IOM
livelihood project is compatible with government
programs that are synergy between disaster risk
reduction strategy and post disaster economic
recovery. Related to the designed cadastre database, particularly parcel data, just in case, if the
disaster is destroying the sign of parcel of land,
the parcel boundary owner in northern, western, eastern and southern part of the particular
land is needed to be recorded. This data is important to get clear clarification from other related parties and avoiding the possibility of conflict afterward. The suggestions are the whole
collected data and produced spatial data (in this
case cadastre data) should accessible to the parties who has aimed for the development of community, and the localization of produced data
and its accessibility should be informed to the
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community related party together for its improvement.
1.6.District Management Consultant
(DMC)
District Management Consultant (DMC) is a
partner organization of the Off ice of Public
Works to carry out monitoring of implementations activities of the residential redevelopment
project after earthquake in Yogyakarta and Central Java on 27 May 2006 and tsunami in West
Java on July 17, 2006 by making the community
as the main actors of development), where f inancial resources are grant from the Java Reconstruction Fund (JRF) and implementing
agencies are the Directorate General of Cipta
Karya, Department of Public Works based on the
Grant Agreement between the Government of
Indonesia with JRF signed February 6, 2007. The
purpose is re-establishment of settlements that
were destroyed by earthquakes in the region of
Yogyakarta and Central Java and West Java
through the community based. The expected
result of DMC are the establishment of settlement communities that are capable of rebuilding their housing and environment, establishment houses and basic infrastructure environment according to the requirements of earthquake resistant building techniques, arrangement of settlements in accordance with the requirements of disaster mitigation.
In the case of the use of spatial data especially
cadastral data has not been utilized by the DMC.
In making the maps in Environmental Fund
Assistance activities such as maps of land use,
electricity network maps, maps of irrigation networks, irrigation networks map the road network
map and clean water network map, is done with
the mapping of community-based. It is feared
that the resulting map is not good quality. The
use of large-scale maps with more elaborate
methods and using high-resolution satellite
imagery can be used as a base map in the imple-
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mentation of community-based mapping as supporting documentation of in DMC activities. The
suggestion given is for institutions such as the
Land Off ice and Tax Off ice proactively inform
the availability of maps and data needed for environmental planning activities by other institutions both local government institutions and non
governmental institutions that concern in disaster management.
1.7.HRC (Housing Resource Center)
Housing Resource Center (HRC) was established as a low income community service agencies in the field of housing, to bring them to a
variety of housing resources according to their
needs. HRC was conceived and realized in the
memorandum of understanding (MOU) between the Ministry of Public Housing and the
Yogyakarta Special Province Government in
October 2006 as an initiative to fill the void the
role of an intermediary to open a road, connecting and integrating resources from government,
business, professional, academic, and communities in joint efforts to provide and improve
housing and decent, affordable and sustainable
housing. At first, the HRC is in response to the
earthquake reconstruction process but later developed as an institution to address housing
needs in general.
When the earthquake occurred in Yogjakarta
in 2006, HRC participate in the construction of
temporary houses and reconstruct of permanent
buildings. It is necessary for laying out a common understanding in planning of housing and
residential areas which is oriented not only to
build houses, but also to put the house as a part
of settlements and regions system. It is connected with the concept of regional planning by
develop a model of participatory development
planning that put forward the concept of environmentally friendly development. This has been
implemented by the HRC in the Dukuh Serut,
one of the Dukuh in the village of Palbapang.
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The Planning Concept is comprehensive and
refers to the possibility of the designation and
the growth of the Dukuh area in the foreseeable
future.
The advice given is for cadastre data, especially maps of land parcels used in the concept

agencies involved in disaster management such
as BPBD and other NGOs especially that are related in the implementation of emergency
response, so that data access is no longer a major problem in the implementation of emergency
response in the f ield.

of settlement planning, managing ownership
and boundaries of land parcels such that each

K. Conclusion

parcel of land has direct access to the road or in
other terms as Land Consolidation.
1.8. DERU-UGM (Disaster Response Unit
- Gadjah Mada University)
DERU’s role in disaster management is in
emergency response and post disaster. When a
disaster occur, DERU carrying out f ield assessment measures to collect the data base which is
then followed up by sending aid to the victims as
one of the emergency response actions. After a
disaster, do reconstruction in a few spots of
disaster by making the disaster victims as objects
of handling the reconstruction. For example
by building temporary shelters in the area directly affected by the disaster.
Some comments are given, especially regarding the standardization of data across multiple
agencies related to disaster management. In
data standardization in fact not been made
and used as a guide to develop the data by
the agencies involved in disaster management, so
that existing data has different levels of validity.
Access to data is a major obstacle. Whereas in
the emergency response required the acquisition
of data quickly and accurately. This constraint
implies a delay of execution in the field.
About cadastre database that has been
designed in an integrated way, in general can be
quite good as one solution that can be used by
agencies related to disaster managements. The
advice given is, for the use of this database can
be more optimal, it is needed closer cooperation
among the agencies that collect data cadastre
(BPN and the Tax Off ice) and the data user

To improve the spatial accuracy and completeness of cadastre database, can be used Geo-referenced Quick Bird satellite image. The use of
GNSS-CORS method to measure the Ground
Control Points give accurate results. Integration
both legal cadastre produced by Land Office and
f iscal cadastre database produced by Tax Office
is the solution to improve the completeness of
cadastre database. Integration of coordinate systems is the main step to integrate parcel map
produced by Land Office and tax office. There
are two main steps in designing cadastre geodatabase. The f irst step is developing model diagram, and the second step is implementing the
diagram that was created. In the developing
model diagram cadastre geo-database through
the creation of feature datasets, feature classes,
raster datasets, tables, relationships between features, and the relationship between features and
table.
The cadastre database is needed by institutions who deal with disaster management issues,
whether before, during, and after disaster. For
disaster mitigation planning, parcel maps can be
used to determine where the exact location to
assemble or set up temporary shelters. With largescale of road network Maps, the evacuation route
can be derived easily. This evacuation route is
useful for bringing the injuries victims to the f irst
treatment quickly when disaster occur. For the
reconstruction and rehabilitation activities, parcel map is useful for determining where buildings will be rebuilt. The designed element at risk
database is important to get clear clarif ication
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from other related parties and avoiding the possibility of conflict. In the concept of settlement
planning, cadastre database is used in managing ownership parcel boundaries, so each parcel
has direct access to the road or in other terms as
Land Consolidation. It is required special rules
for prioritizing mapping parcels of land in areas
prone to disasters, especially disasters that may
cause the loss of the signs of land parcel boundaries, loss of physical parcels of land, such as tsunamis, floods, and lava flood. It is needed cooperation among government agencies to build a
memorandum of understanding (MOU) at the
central and local level so the data can more easily access and the cadastre database can be use
optimally in the disaster management. It is
needed commitment among institutions who
deal with disaster management in the data sharing procedures.
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MALAYSIAN INTEGRATED 3D CADASTRE
Muhammad Imzan Hassan*

Intisari
Intisari: Artikel ini mendiskusikan tentang kadaster 3 dimensi dalam aspek pendaftaran properti yaitu kompleks bangunan dan
properti yang tumpang tindih dalam berbagai penatagunaan tanah serta saling beroperasinya dua sistem yang belainan dua
lembaga yang berbeda. Pendaftaran kadaster 3 dimensi akan berfungsi sebagai usaha pertama untuk mengembangkan sistem 3
dimensi Malaysia terpadu secara lebih lengkap. Suatu sistem yang kompleks memerlukan metode yang jelas dan ringkas untuk
menunjukkan keterwakilan data, dan di sini digunakan Unified Modeling Language (UML) untuk data tugas modeling karena
model itu dianggap sebagai teknik yang lebih baik bagi pemodelan dunia nyata seperti data kadaster yang dibandingkan dengan
pendekatan hubungan entitas tradisional. Selain pendaftaran 3 dimensi, artikel ini juga membahas tentang pemodelan 3 dimensi,
geodatabase, dan visualisasi 3 dimensi. Malaysia memulai sistem 3 dimensi ini sejak sistem kerangka kerja 2 dimensi dibangun.
Dari penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat direalisasikan bahwa pendekatan hybrid merupakan pendekatan yang baik
untuk sistem kadstral 3 dimensi Malaysia. Pendekatan hybrid berarti preservasi kadaster 2 dimensi dan pengintegrasian situasi
dalam 3 dimensi ke dalam situasi 3 dimensi dengan cara pendaftaran 3 dimensi diintegrasikan dan menjadi bagian dari seperangkat
data geografis kadastral 2 dimensi.
Kata kunci
kunci: kadstral 3 dimensi, database 3 dimensi.
Abstract: This paper discusses 3D cadastre in the aspect of property registration i.e. complex building and overlapping
properties on different land use. We also discuss the interoperability of the two systems between the two different agencies.
This 3D cadastre registration will serve as a first attempt to develop a more complete Integrated Malaysian 3D Cadastre System.
A complex system needs a clear and concise method to show the representation of data, and here we utilize Unified Modeling
Language (UML) for the data modeling task as it has been considered better technique for such real world data modeling
like cadastre data compared to the traditional entity relationship approach. Besides 3D registration, this paper also discusses 3D
modeling, 3D geo databasing and 3D visualization. Malaysia could embark on this 3D cadastre system since it has well
established 2D cadastre framework. From the previous research and discussion it can be realized that the hybrid approach
certainly would be a good approach for Malaysian 3D Cadastre System. The hybrid approach means preservation of 2D cadastre
and the integration of the registration of the situation in 3D by registering 3D situations integrated and being part of the 2D
cadastral geographical data set.
Keywords
Keywords: 3D Cadastre, 3D Database

A. Introduction
Traditionally, cadastral registration systems
are parcel based systems and it is in 2D nature.
2D cadastre mapping is practiced in Malaysia
and at the moment it provides vital land and
property information like ownerships of the parcels for most parts of the country. Obviously
*Department of Geoinformatic, Faculty of
Geoinformation and Real Estate, Universiti Teknologi
Malaysia.

current cadastral information serves most of the
users need for decades. However in very near
future this 2D information may not be able to
serve for more advanced situations for example
in large city centers (see Figure 1) because one
way to deal with this situation is by having a
more advanced cadastral system like 3D cadastre. This means we need to extend the 2D system into a three-dimensional (3D) (AbdulRahman et al. 2005b). The disadvantage of the
solutions to register 3D property units in cur-
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rent cadastral registration is that the 3D information is not integrated in the spatial part of the
cadastral database. Therefore it is impossible to
view the 3D situation interactively. Technical
and institutional aspects have to be considered
before the implementations of 3D cadastre system for Malaysia can be embarked.

B. Non-Integrated Cadadtre System in
Malaysia
Malaysia is a developing country with plenty
of cities all over the country e.g. the city of Kuala
Lumpur. The high rise buildings have been
built in order to optimize the limited space.
Hence, more complex buildings were being
built to cater the needs of the people e.g.
businesses and residential (see Figure 2).

Figure 1: Example of 3D situations in Kuala
Lumpur
Middle year of 2006, population of Malaysia
increases to 26.64 million and it course the real
properties registered increase rapidly. The properties can be divided into two, which are movable and immovable properties. However, the
properties considered in this research are only
the immovable properties which are land and
building registrations that fall in the category of
cadastral objects. The Department of Survey and
Mapping Malaysia (DSMM) claimed to have a
total of 6.4 million cadastral lots (immovable
properties) nationwide (Chong 2006).
This paper discusses the integration of 3D
cadastre object with the current registration of
the 2D cadastre parcel. Section 2 starts with the
current situations in Malaysia where legal and
organization aspects are the issues to be discussed. Then, section 3 continues with the
solutions towards Malaysian 3D Cadastre based
on the cadastral model. Section 4 proceeds with
the development of an integrated 3D Cadastre
model and finally section 5 presenting the conclusion of this paper.

Figure 2: Shopping Mall
(with building above road)
Major problems that will be addressed in
this paper are about the integration of the 2D
and 3D cadastre object in a database developed
using Oracle Spatial and also the data retrieve
with the visualization of the 3D cadastre objects
using Map 3D together with the spatial and attribute information.
Cadastre system is being used for some
government agencies such as Local Authority
and Inland Revenue Board of Malaysia
(LHDNM) to support the valuation and taxes
system. In Malaysia, there are two organizations responsible on managing and maintaining the cadastre system (Genggatharan 2005).
The Department of Survey and Mapping Malaysia (DSMM) deals with the cadastral survey
with high accuracy survey determine the location, dimension and size of the properties.
DSMM with Cadastral Survey System is responsible for preparing, producing and managing the spatial including the surveying and
mapping of the cadastre parcels. The Land
Registration System, which is non-spatial data
is being the responsibility of the Land Off ice
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(i.e. the PTG). PTG deals with the ownership
registration, whose owns what (3R; Right, Responsible, Restric-tion). Both organizations
have their own systems called CLRS (Computerised Land Registration System) in PTG and
CDMS (Cadastre Data Management System)
in DSMM. Unfortunately the systems work
separately in each organization and is still in 2D
in nature (Chong, 2006). As far as Malaysia is
concerned the needs for this research output is
clearly sought after by the Na-tional Mapping
Agency (NMA), i.e. DSMM and the Land Off ice (LO), i.e. The Land and Mines Off ice
(PTG). With the rapid development of technologies and technique, both systems could
be integrated to cater the needs of 3D properties registrations.
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Cadastral Database (DCDB) is only two-dimensional in nature. It contains neither altimetry
information nor detailed information of existing objects or structures within the parcel area.
The vertical dimensions are only available on the
strata and stratum certif ied plans, as scanned
images in the image library.
2. The Organization Aspect
The cadastral system comprises a land
registration system and a cadastral registration
as key components. Land registration is a state
government responsibility while cadastral
registration is under federal responsibility.
According to Chong (2006), experiences in
developed countries have shown that standalone or isolated approaches where data and

1. The Legal Aspect

processes were maintained separately are not
sustainable. A non-unif ied land registry system

The basic concept of land parcel (lot) in
Malaysian land law is the inf inite ownership
space defined as a cone down to the centre of

is known to have the following shortcomings:
• Legal administrative and cadastral mapping

earth, with boundaries on the surface extends
vertically upwards and downwards to an extent.
Its adjudication consists of two parts, f irst the
ascertaining of the physically surface boundaries by surveyed boundary marks, then the
off icial ascertainment of rights in land via
registration and issue of documents of title.
However, it should be noted that existing
Malaysian Cadastre deals with properties located not only on the surface, but also above
and below the surface level. For all intents and
purposes, the rights and responsibilities of the
proprietor of the surface parcel shall also apply
to the proprietor of the underground land.
There are also provisions to survey and issue
title for strata and stratum. The parcel is de-

data integrity is not well maintained.
• Work flow, data updating and data service are less eff icient (incomplete DCDB
and patches of irregularities of CLRS and
DCDB)
• Quality and consistency of information
are diff icult to maintain due to parallel
registration and updating
• Less cost effective (examples include
overheads to deal with two separate government departments for one land related transaction – one might be located
at the state capital but the other at district, or extra efforts to ensure data integrity during data exchange as both set of
records are inter-dependant)

f ined by the bounding floor, walls and ceiling.
Individual parcels are then issued with strata

C. Solutions Towards Malaysian 3D

title in accordance to a strata registration. On
the other hand, the cadastral map or Digital

Malaysia could embark on this 3D cadastre
system since it has good 2D cadastre frame-

Cadastre
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work. Solution towards 3D cadastre registration
is to study possible solutions in adding 3D
component in current registration. Few 3D Cadastre Model and others developed model by
different countries has been study in this research, and as a result, two common 3D Cadastre Models has been choose as the two models
to be used to developed the 3D Cadastre Model
for Malaysia. The models are Core Cadastral
Domain Model (CCDM) and Hybrid Cadastre
Data Model. These models have been used as a
platform to suit with the Malaysian cadastre
system. From the research and discussion it can
be realized that the hybrid approach certainly
would be a good to start with. This approach
means preservation of 2D cadastre and the integration of the registration of the situation in
3D by registering 3D situations integrated and
being part of the 2D cadastral geographical data
set.

opment based on a model driven architecture
(MDA), and (2) enable involved parties, both
within one country and between different countries, to communicate based on the shared ontology implied by the model. The UML class
diagram of the CCDM is shown in Figure 3.
1. Malaysian Cadastre Data Model
1.1. Malaysian Cadastre Data Model
CCDM is designed as the base for various
land registration system. Therefore, it can also
used to describe Malaysia cadastre data model.
The def inition of these three core classes can
be derived from (Chong 2006). Table 1 shows
the component of CCDM that follows with the
Malaysia Cadastre System. These categories are
base from the CCDM classes and reflected in the
National Land Code 1965 and Strata Title Act
1985.
Table 1: Component of CCDM base on
Malaysian Cadastre System

Persons (NLC: s.43)

Figure 3: UML Class Diagram Concept of
CCDM: Person, RRR (Right, Restriction, and
Responsibility) and RegisterObject
RegisterObject

1. Core Cadastral Domain Model (CCDM)
Core Cadastral Domain Model (CCDM) has
been introduced as a model for land registration purposes. The development of this model is
designed as a base for various land registration
practice in different countries. Two important
goals of this model as listed in (van Oosterom
et. al 2006) are; (1) avoid reinventing and reimplementing the same functionality over and
over again, but provide a extensible basis for
eff icient and effective cadastral system devel-

RRR
(Right, Restriction
and Responsibility)

Natural persons (excluding minors
less than 18 years old)
Corporations, sovereigns,
governments or organisations
Persons authorised to hold land under
the Diplomatic and Consular
Privileges Ordinance 1957
Bodies expressly empowered to hold
land (e.g. Trade union Ordinance
1957)

Lot (land parcel) (NLC: s.516)
Parcel (building parcel) (STA: s.4)
Stratum (underground volume)
(NLC: s.92A)

Rights (e.g. extent of general
disposal under NLC: s.44
Responsibilities (duty rent – e.g.
survey fees, premium, annual quit
rent etc.)
Restrictions (e.g. category of land,
express and implied condition etc.)

2. Hybrid Cadastre Registration Model
Hybrid cadastre proposed by Stoter, 2004 is
a good start towards implementation of 3D ca-

M. Imzan Hassan: Malaysian Integrated 3D Cadastre: 235-242
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dastre in Malaysia. The concept of hybrid cadastre is to preserve the current 2D registration

the formation of a comprehensive land information system. Initial research was conducted

and add the 3D component in the registration
system. There are two approaches to register 3D

by Genggatharan (2005) proposed a mechanism to integrate these two databases. Never-

object namely registration of right-volume and
registration of 3D physical object. However, the

theless, there are many hurdles to cross at current stage of practice. Genggatharan (2005)

3D representation of each approach is embedded in the CCDM base model.

underlines the following issues associated with
the proposed integration:

D. The Development Of Integrated 3d

• Technological – compatibility of existing
hardware and software

Cadastre Model
An integrated 3D Cadastre Model looks on
how to add 3D component in the current cadastre data model and make information is
interoperable between the two involved orga-

• Data - data quality and integrity
• Organizational - there is no mechanism for
exchanging data among organization
• Legal - data custodian and rights
• Different working procedures and practice

nizations.
3D cadastre object e.g. apartment buildings
is a real property that being built on the 2D land
parcel, which is the responsibility of DSMM.
Adapting CCDM, the 3D spatial database being
design to make it interoperable with the current
land registration database developed by the
LO, which is CLRS.

Land Office (LO)

DSMM

Figure 5: The data model of LandParcel and
3DParcel as a registered object

Figure 4: Adaptation of CCDM into Integrated
3D Cadastre Model for Malaysia where
LandParcel and 3DParcel is part of Register
Object
1. Integration of the cadastral databases
(CLRS with DCDB)
DCDB and CLRS could be integrated electronically. Furthermore the integration of the
spatial database of DCDB with the textual database of CLRS is the prerequisite requirement for

From the issues as listed above (bullets),
technological and the data aspect will be the
major concern of having the integration 3D cadastre. The organizational aspect, legal aspect
and also different working procedures and
practice will be discussed. Adaptation of CCDM
into integrated 3D cadastre model for Malaysia
can be seen in Figure 4. It is clearly def ined that
the owner (represent a Person in the diagram)
and the RRR (Right, Restriction, Responsibility)
are under responsibility of the LO while the
properties or registered objects (Register Object) are under responsibility of DSMM. The
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integration between these two databases is
made on the linkage of RegisterObject and the
RRR in the Integrated 3D Cadastre Model for
Malaysia. In this model, both LandParcel and
3DParcel are registered as an object in current
registration system.
The LandParcel is represented as a 2D geometry. This object is inherited from the cur-

2.2. Administrative Data Model
The administrative component is created to
show the attributes for registered 3D cadastre
object. The attributes shows the information as
in Table 2.
Entity
Name

Geometry
Type

Owner

rent 2D registration system. Figure 5 shows the
data model of land parcel as a registered object.
LandParcel i.e. cadastral lot consists of boundary lines and boundary marks. The 3DParcel is
considered as 3D physical object based on the
hybrid solution by (Stoter, 2004). 3DParcel is
formed with 2D geometry and 3D information.
The 3DParcel is projected with the 3D bounded

3DParcel

LandParcel

Polygon

Polygon

Field
Name

Description

Data Type

Width Key

Owner_No

Ownership no.

Varchar

25

Name

Name of land
propriter

Varchar

25

IC_No

IC mo

Varchar

15

State

Name of state

Varchar

10

Mukim

Name of mukim

Varchar

10

District

Name of District

Varchar

10

PK

Type_owner

Type of ownership

Varchar

10

Owner_No

Ownership no.

Varchar

25

Area
Geometry

Area of parcel
Column of geometry

Number
10
Mdsys.sdo.geometry

LotNo.

Lot Number

Varchar

10

FK

LotNo.

Lot Number

Varchar

10

PK

Area

Area of parcel

Number

10

Geometry

Column of geometry

Mdsys.sdo.geometry

PK

space with list of coordinate that form flat faces
and later form a 3D object which so called 3D

The table recording table Owner include with the following items:

cadastre object. The data model of 3DParcel is
also illustrated in f igure 5.

Owner_No.: the ownership number of particular registered object
Name: the name of the person who hold rights on the
registered
IC_No.: the identification number of the land owner.
State: description name of the state for the registered
objects
Mukim: the name of the mukim of the registered objects
District: the name of district of the registered objects
Type_owner: type of ownership referring to registered
object

2. Logical Model for registration of 3D
Cadastre object
2.1. Spatial Data Model
The spatial data model of LandParcel and
3DParcel are stored in the Oracle DBMS.
The table recording 3DParcel include the
following items:
• Owner_no: the ownership number of the

3. Association of the Components

particular building
• Area: the floor area of the building parcel

Table 2 show the physical development of
the registration for 3D cadastre object. There

• Geometry: the list of coordinates which
form the 3D spatial objects

are three main entities that are owner, 3DParcel
and LandParcel.

The table recording the LandParcel includes
the following items:

The 3D cadastre registration system is developed to show registration of 3D spatial ob-

• No_lot: Lot number of the mother parcel for
buildings registered

jects and combine with the land attributes. The
linkage of these tables is base on owner_no

• Area: the area of the main parcel for the
buildings

(f ield name) that being set as primary key
(PK). The 3D Parcel is located in the primary

• Geometry: List of coordinates that form the
2D Parcel

land of 2D parcel. Therefore, the linkage between these tables is based on the lot no.

Elements in DBMS

M. Imzan Hassan: Malaysian Integrated 3D Cadastre: 235-242

4. The Linkage of DBMS and CAD

Figure 6: Sample building for the experiment.
The sample data of building as shown in Figure 6 has been chosen for the experimental
purposes. In the experiment, we have chosen
Autodesk Map 3D and Oracle database to visualize the spatial objects. The interoperability
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The developed 3D spatial database in oracle
spatial software can be viewed using few different software, however in this paper we used
Autodesk Map 3D 2007 as a viewing tools. As a
result, the CAD drawing which are in the drawing (dwg) format have been translate into
Oracle Spatial database and Figure 8 show the
3D spatial model which are extracted from the
oracle spatial database and viewed in Autodesk
MAP 3D. Finally, the linkage between the spatial
and the attribute information of the 3D model
(see Figure 11) allow us to do some simple queries for the administrative purposes.

of Map 3D and Oracle is developed based on
the schema that helps to connect the software.
The specif ication of the schema need to be fulf illed before the connection can be done.

Figure 7: Visualization of 3DParcel in CAD
The visualization of 3D cadastre object is conducted via the Map 3D schema administration.
Here, the Map 3D requires user to login the
Oracle database login name, password and the
service name. Later, the interested table in the
Oracle database will be selected to visualize in
the Map 3D. The visualization of the 3D cadastre objects are shown in Figure 7. The
registered coordinates in the Oracle DBMS can
be listed base on the primary key of the table.

Figure 8: 3D model extracted from Oracle Spatial

Figure 11: 3D database developed for Malaysian
3D Cadastre purposes
E. Concluding Remarks
The idea of having hybrid model for Malaysian integrated 3D cadastre system is to maintain the existing 2D cadastre system. The integrated 3D Cadastre Model introduced in this
paper which is basically expanded from the
CCDM model can be realized on the big scale of
3D cadastre object registration for Malaysia.
Three main classes in CCDM namely Register
Object, Person and RRR have been transformed
to suit with Malaysian cadastre system. In the
proposed registration model, new class namely
3D parcel has been derived from Register Object to hold 3D objects. The 3D parcel spatial is
bound within 2D geometry and 3D information.
The registration of 3D objects is validated in the
geo-DBMS (Oracle Spatial). The 3D object reg-
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istered in the Oracle Spatial DBMS then queried using the simple interface and the both
spatial and attribute information were displayed using Map 3D software also a simple
data updating function has been developed
(query tool). The result of this experiment
shows that the integrated Malaysian 3D Cadastre could be fully developed. We will look into
the overlapping rights within cross-boundary
situations with a proper prototype for our very
near future work.
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SISTEM TINGGI DALAM REALISASI KADASTER 3D DI INDONESIA:
TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI
Leni S. Heliani*, M. Ellya Putriningtias**, Nurrohmat Widjajanti***

Abstract: One important componentin the3Dcadastral system isthe definition of height component. The height of a cadastral
objectis the height above a certain height reference field. Based on theconceptandits use, there aremany height reference fields.
Each reference field will have a certain effect on the type of height system and on the corresponding precision. The
absoluteheightisdefinedin reference to thenationalheight reference, which provides certaintyandclear
geometricandtopologicalrelationsfor3Dcadastralobjects. However, the ideal nationalheight reference field,in this case precise
geoidmodels has not been definedfor thewhole of Indonesia.An alternativesolution to the problem uses a definition ofa
localgeoidmodel or the use ofa high-resolutionglobalgeoidmodel, the EGM2008. In the implementation, the precision level of
the available geoid model and the required precision level of cadastral objects height become the basis for the selection of a
geoid model. The use ofthe geoid modelasthe height reference has also an impact on theoptimalization/development of the
application of BPNCORSstationsthatcan beusedas ahorizontal as well as a verticalreferencepointin3Dcadastralmapping.
Keywords
Keywords: 3D cadastre, cadastral mapping, geoid.
Intisari: Salah satu komponen penting dalam sistem kadaster 3D adalah pendefinisian komponen tinggi. Tinggi suatu obyek
kadaster didefinisikan sebagai tinggi terhadap suatu bidang referensi tinggi tertentu. Berdasarkan konsep dan penggunaannya,
terdapat berbagai bidang referensi tinggi yang berpengaruh terhadap jenis sistem tinggi dan jenis tinggi yang digunakan serta
ketelitiannya. Tinggi absolut merupakan tinggi yang didefinisikan terhadap satu bidang referensi tinggi nasional. Dalam pemetaan
obyek kadaster 3D, tinggi absolut memberikan kepastian dan hubungan geometrik dan topologi yang jelas. Namun demikian,
bidang referensi tinggi nasional yang ideal dan unik, yaitu model geoid yang teliti, belum dapat didefinisikan untuk seluruh
wilayah Indonesia. Solusi alternatif adalah pendefinisian model geoid lokal atau penggunaan model geoid global beresolusi tinggi.
Dalam implementasinya, tingkat ketelitian model geoid yang tersedia dan tingkat kebutuhan ketelitian tinggi objek kadastral
menjadi dasar pertimbangan pemilihan model geoid. Penggunaan model geoid sebagai referensi tinggi kadaster 3D berdampak
juga pada optimalisasi/pengembangan aplikasi stasion CORS BPN yang dapat digunakan sebagai titik referensi horisontal juga
vertikal dalam pemetaan obyek kadaster 3D.
Kata K
unci
Kunci
unci: Kadaster 3D, pemetaan kadaster, geoid.

A. Pengantar
Indonesia adalah negara berkembang dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi dan penduduk
sebesar 1,49. Pada tahun 2010,Indonesia merupakan negara nomor 4 terbanyak di dunia

dengan jumlah penduduk sekitar 237,64 juta
orang (BPPS, 2013). Pertumbuhan ekonomi dan
penduduk yang tinggi mengakibatkan semakin
intensifnya kebutuhan dan penggunaan lahan
terutama di wilayah perkotaan.
Ketersediaan lahan yang terbatas dan tingginya harga lahan di wilayah perkotaan mengu-

* Leni S. Heliani, Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas
Teknik Universitas Gadjah Mada, **M. Ellya
Putriningtias, Staf Badan Pertanahan Nasional RI,
***Nurrohmat Widjajanti, Jurusan Teknik Geodesi,
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

bah pola penggunaan lahan menjadi lebih efisien.
Dalam hal ini struktur bangunan dan kegiatan
menjadi bersifat vertikal yaitu, di atas dan di
bawah tanah serta bertingkat, seperti apartemen,
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kegiatan akibat intensif ikasi penggunaan lahan
memerlukan informasi keruangan 3D, maka
sistem pengelolaan kadaster perlu dikembangkan

bidang tanah dan belum memakai sistem pemetaan 3D serta sistem digital yang berkembang
saat ini (Teknik Geodesi, 2011).
Dalam rangka menunjang penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
bidang tanah beserta obyek f isik di bawah dan
atasnya secara adil dan bermartabat, diperlukan
perangkat pendukung kebijakan kadaster 3D
yang terpadu dan multidimensi. Peraturan terkait kadaster 3D (tidak hanya untuk rumah
susun) perlu dilengkapi dan dikembangkan
untuk menciptakan kejelasan dan ketertiban administrasi pertanahan. Selanjutnya untuk mendukung peraturan, pengembangan sistem referensi dan teknik pengukuran serta basis data
yang terkait bidang tanah dan obyek f isik 3D di
atas dan di bawah permukaan tanah, harus dibuat dan digunakan untuk menunjang proses penetapan dan pengelolaan hak atas tanah dan
obyek fisik 3D (Santo dkk, 2012).
Salah satu aspek yang sangat menentukan

menjadi sistem kadaster 3D. Berdasarkan laporan
Cadastral 2014, kadastral harus dapat menun-

dalam pendefinisian obyek kadaster 3D adalah
pendef inisian komponen tinggi. Perkembangan

jukan kondisi legal persil lengkap meliputi hak
dan kewajiban publik (Kaufmann dan Steudler,

teknologi pengukuran saat ini seperti teknik
fotogrametri, airborne dan ground based laser

1998).
Referensi yang digunakan saat ini dalam
penataan administrasi pertanahan obyek f isik 3D
di Indonesia adalah Undang-undang (UU)
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. UU
tersebut terfokus pada bangunan bertingkat
yang utamanya berfungsi sebagai pemukiman
ataupun sebagai tempat komersial misalnya
perkantoran dan toko ataupun tempat dengan
fungsi sosial. Sementara infrastruktur perkotaan
lainnya belum terangkum dalam UU ini. Dalam
pelaksanaan pengelolaannnya UU No. 20 Tahun
2011 masih mengacu pada bidang tanah yang sifat
teknisnya 2D dan pemetaan ruangnya hanya
digambarkan dengan gambar denah lantai
gedung bertingkat. Hal ini berarti belum mengakomodasi semua obyek fisik di atas dan bawah

scanning juga GNSS telah memungkinkan
pengukuran obyek 3D dengan sangat presisi.

jalan layang dan terowongan bawah tanah dan
lain sebagainya. Perubahan penggunaan lahan
diperkotaan tersebut memerlukan sistem untuk
memastikan bahwa penggunaannya sudah
benar, tidak menimbulkan konflik dan mempunyai kepastian hukum/legal (Doner dan Biyik,
2007)
Kadaster merupakan sistem pendaftaran
tanah komprehensif mengenai kepemilikan,
penggunaan suatu obyek bidang tanah. Kadaster
bertujuan memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan
hak-hak lain yang sudah terdaftar. Saat ini sistem
kadater yang dianut di Indonesia adalah berbasis
persil 2D, dimana pendaftaran tanah masih
dilakukan berbasis pendaftaran persil. Seiring
dengan perubahan struktur bangunan dan

Lenk (2001), Stoter dan Gorte (2003), Caprioli,
dkk. (2005) serta Doner dan Biyik (2007) telah
mendiskusikan bagaimana data tinggi digunakan
untuk mengembangkan kadastrer 2D menjadi
3D, serta berbagai alternatif data tinggi yang dapat
digunakan.
Tinggi suatu titik dipermukaan bumi harus
didefinisikan terhadap suatu bidang yang dinamakan bidang referensi tinggi. Terdapat berbagai
bidang referensi tinggi yang selanjutnya berpengaruh terhadap sistem tinggi dan jenis tinggi
yang digunakan serta ketelitian tinggi yang
didefinisikan. Dalam makalah ini akan dibahas
bagaimana sistem referensi dan metoda pengukuran tinggi yang digunakan dalam mende-

Leni S. Heliani dkk.: Sistem Tinggi dalam Realisasi.....: 243-252

f inisikan komponen tinggi dari obyek kadaster,
serta beberapa contoh permasalahan dan solusi
alternatif dalam implementasi Kadastral 3D di
Indonesia.
B. Kadaster 3D
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persil basis yang sama maupun bisa juga berada
dalam persil basis yang berbeda (artinya ruangan
3D ini bisa memotong batas persil). Status
hukum dari situasi 3D ini harus bisa diterjemahkan sedemikian rupa sehingga situasi ini bisa
didaftar dalam pendaftaran kadaster (Teknik

Secara tradisional, pendaftaran kadaster
terdiri dari sekumpulan peta-peta pendaftaran

Geodesi UGM, 2011).

dalam 2D yang memuat persil-persil yang didaftar
dengan nomor persil yang unik serta arsip buku

adalah publicity (publisitas) dan speciality (ke-

tanah yang digunakan untuk memelihara informasi properti dari persil tersebut. Sejak dasawarsa

tasi terkait pendaftaran dan pengalihan hak atas

terakhir ini, pendaftaran kadaster di negaranegara maju telah dikonversi dari analog menjadi

untuk keperluan penegasan aspek legal tanah.

pendaftaran kadaster secara digital. Informasi
spasial dari persil sudah tidak lagi dikelola

manusia dan obyek tanah didef inisikan secara

dengan peta-peta kertas melainkan dengan SIG
(Sistem Informasi Geografis) dan CAD (Computer-aided design) dengan menggunakan SMBDS
(Sistem Manajemen Basis Data Spasial) (Teknik
Geodesi, 2011).
Kadaster 3D adalah sistem yang berkaitan
dengan aktivitas pegukuran, pencatatan dan
pembukuan terhadap hak (rights) dan pembatasan (restrictions) tidak hanya untuk bidang
tanah (yang bersifat 2D) tetapi juga untuk unitunit properti 3D (Stoter dan Gorte, 2003). Unit
properti 3D adalah suatu ruang terbatas (dalam
situasi 3D) yang bisa dimiliki oleh seseorang
dengan suatu hak nyata (real right). Situasi properti 3D mengacu pada suatu situasi dimana antara beberapa unit properti yang berbeda terjadi
saling tumpang tindih satu sama lain atau juga
adanya struktur lain yang lebih kompleks. Situasi
properti 3D ini juga biasa dikaitkan dengan
properti-properti bertingkat (stratif iedproper-

Prinsip dasar dalam pendaftaran kadaster
khususan). Publisitas berarti bahwa dokumentanah (sertifikat) dapat diakses oleh pihak ketiga
Kekhususan berarti hubungan antara subyek
jelas dan dapat diakses untuk keperluan penegasan aspek legal tanah (Van der Molen, 2001).
Istilah kadaster 3D bisa dinyatakan/direalisasikan
melalui (Stoterdkk, 2002):
a. Full 3D cadastre, yaitu menggunakan konsep
properti 3D sebagai unit/bidang referensi dan
registrasi, dimana kerangka legal, transaksi
properti dan basis data kadaster memperhitungkan penetapan hak individu yang berdasar pada ruang 3D (3D right).
b. Hybrid cadastre, yaitu sistem registrasi 2D
tetap dipertahankan, hanya setiap properti
dan legal 3D diintegrasikan ke dalam sistem
2D. Hal ini mempertahankan kerangka legal
yang bereferensi pada 2D yang secara simultan meregistrasi obyek kadaster 3D.
c. Tag 3D dalam sistem Kadastral 2D, yaitu
pemeliharaan/penambahan sistem kadastral
2D dengan referensi eksternal untuk merepresentasikan secara digital situasi 3D, dimana

ties). Pada situasi properti 3D, beberapa peng-

situasi 3D yang kompleks diregistrasi secara
ad hoc.

guna menggunakan sejumlah ruang (volume)

Kebutuhan akan kadaster 3D ini muncul se-

yang dibatasi secara 3D. Ruang ini terletak di atas

iring dengan berkembangnya berbagai macam

atau di bawah antara satu sama lain yang mana

jenis konstruksi dalam situasi 3D seperti rumah

ruang ini kesemuanya bisa berada dalam satu

susun, gedung-gedung perkantoran dan pusat-

246

Bhumi No. 38 Tahun 12, Oktober 2013

pusat bisnis yang bertingkat, terowongan, jalur
pipa, dll, yang disebabkan oleh tekanan akan kebutuhan tanah di daerah perkotaan. Tabel 1 menunjukkan data banyaknya Rumah Susun
Sederhana menurut Lokasi, Luas Area, Tipe dan
Kota Administrasi di Jakarta Tahun 2013.
Tabel 1. Data rumah susun di wilayah DKI
Jakarta (DKI dalam Angka, 2013)
Uraian

Satuan

Lokasi
Luas
Jumlah blok
Tipe

Lokasi
Ha
Blok
12
14
16
18
21
27
30
36
54
Jumlah

Jakarta
Selatan
2
2,60
6
440
440

Jakarta
Timur
6
10,71
32
100
51
688
66
1260
2365

Jakarta
Pusat
8
368
29
250
2258
110
80
2698

Jakarta
Barat
3
743
13
800
310

Jakarta
Utara
4
29,16
37
-

200
1310

3360
3712

252

Jumlah
23
153,47
117
100
51
1738
3326
110
4900
10525

Kondisi di lokasi lain seperti Daerah Istimewa
Yogyakarta, dari sejumlah pembangunan rumah
susun yang sudah dibangun, jumlah Sertipikat
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS)
yang telah diterbitkan baru 130 bidang di
Kabupaten Sleman, sedangkan di kabupaten/
kota lain belum pernah diterbitkan HMASRS
(BPN DI Yogyakarta, 2013).
Menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor
20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, bahwa Satuan Rumah Susun dapat dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang memenuhi
syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Dimana
hak milik atas satuan rumah susun adalah hak
milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan
terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang
dihitung berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP). NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah
susun terhadap hak atas bagian bersama, benda
bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai satuan rumah susun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun
secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya

pembangunannya secara keseluruhan untuk
menentukan harga jualnya. Dasar hukum hak
milik atas satuan rumah susun meliputi:
a. Hak pemilikan perseorangan atas satuan
rumah susun yang digunakan secara terpisah,
b. Hak bersama atas bagian-bagian dari
bangunan rumah susun,
c. Hak bersama atas benda-benda,
d. Hak bersama atas tanah.
Kesemuanya merupakan satu kesatuan hak
yang secara fungsional tidak terpisahkan. Sebagai
bukti kepemilikan atas satuan rumah susun, diterbitkan sertif ikat hak milik atas satuan rumah
susun yang terdiri atas:
a. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas hak
tanah bersama menurut ketentuan Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960,
b. Gambar denah tingkat rumah susun yang
bersangkutan, yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki,
c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas
bagian-bersama, benda-bersama dan tanahbersama yang bersangkutan.
Hak milik atas satuan rumah susun dapat
beralih dengan cara pewarisan atau dengan cara
pemindahan hak sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Pemindahan hak tersebut
harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah dan didaftarkan pada Kantor Agraria
Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan
menurut Peraturan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960.
C. Sistem dan Bidang Referensi Tinggi
Tinggi suatu obyek kadaster di permukaan
Bumi didef inisikan sebagai jarak vertikal yang
diukur antara suatu obyek tersebut di permukaan Bumi terhadap suatu bidang referensi. Bidang referensi tinggi dalam hal ini adalah bidang
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acuan/posisi awal mendef inisikan tinggi di permukaan Bumi. Terdapat berbagai bidang referensi tinggi yang saat ini digunakan, yaitu (Hofmann, B.W. dan Moritz, H., 2005):
a. Elipsoid, merupakan model matematis Bumi
dengan parameter utama setengah sumbu

dinamakan tinggi ortometrik. Tinggi ortometrik selain mempunyai arti geometrik juga

panjang (a) dan pemepatan(f).
b. Geoid, merupakan bidang ekuipotensial yang

ke titik yang lebih rendah.
c. Tinggi yang didef inisikan terhadap muka laut

berhimpit dengan permukaan laut rerata yang
tidak terganggu.

rerata (MSL) bersifat lokal/hanya bereferensi
pada MSL pada satu stasiun atau gabungan

c. Muka laut rerata, merupakan permukaan
laut rerata yang didef inisikan berdasarkan

beberapa stasiun pasang surut. Selanjutnya,
tinggi yang telah ditetapkan di titik stasiun

hasil pengukuran pasang surut selama minimal 18,6 tahun.

pasang surut disebarkan dalam bentuk jaring
Titik Tinggi Geodesi (TTG) melalui pengu-

d. Tinggi permukaan tanah, merupakan bidang
referensi yang diambil dari ketinggian permu-

kuran tinggi teliti dengan metoda sifat datar.
Tinggi yang dihasilkan dapat dinyatakan

kaan tanah yang paling dominan disuatu
tempat dan bersifat lokal.

dalam tinggi ortometrik, setelah beda tinggi
hasil pengukuran sipat datar dikoreksi

mempunyai arti f isis dimana beda tinggi
ortometrik merupakan beda potensial, yang
mempunyai realisasi fisis di permukaan bumi
berupa air mengalir dari titik yang lebih tinggi

ortometrik dengan data gaya berat untuk
mengkoreksi faktor ketidak-sejajaran bidang
geopotensial.
d. Tinggi yang didef inisikan terhadap muka
tanah bersifat sangat lokal, hanya menunjukkan ketinggian suatu titik/bangunan terhadap
permukaan tanah disekitar titik/bangunan
tersebut.
Berdasarkan penjelasan tersebut, tinggi
Gambar 1. Hubungan antara sistem tinggi fisis
(Geoid, MSL) dan Geometrik (elipsoid) (ICSM,
2013)
Hubungan antara berbagai referensi tinggi
tersebut ditunjukkan pada Gambar 1. Berdasarkan referensi tinggi yang digunakan, maka

ortometrik sebagai tinggi f isis bisa digunakan
baik untuk kepentingan praktis maupun ilmiah,
sedangkan tinggi geometrik hanya bisa
digunakan untuk keperluan ilmiah.
Saat ini di Indonesia secara umum, terutama
untuk keperluan praktis telah menggunakan

terdapat berbagai jenis tinggi, yaitu:
a. Tinggi di atas bidang elipsoid dinamakan

MSL sebagai bidang referensi. Mengingat sifat

tinggi geometrik. Tinggi geometrik hanya
menunjukkan jarak geometrik titik terhadap

digunakan untuk mendef inisikan MSL yang

model matematika bumi atau permukaan
elipsoid, sehingga tidak mempunyai arti/

MSL yang telah didef inisikan di Indonesia tidak

realisasi fisis di permukaan bumi.
b. Tinggi yang didef inisikan terhadap geoid

merupakan bidang ekuipotensial. MSL yang

laut yang sangat dinamis dan periode data yang
bervariasi (idealnya minimal 18,6 tahun), maka
terletak pada satu bidang yang sama atau bukan
ideal adalah muka laut rerata yang tidak ter-
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ganggu/stabil dimana faktor dinamika lautnya

Geoid merupakan bidang ekipotensial gaya berat

sudah terkoreksi dengan baik. Idealnya, MSL

(bidang nivo) yang diasumsikan berhimpit
dengan MSL yang tidak terganggu (Hofmann,

memiliki rentang relatif terhadap geoid atau biasa
juga dinamakan Sea Surface Topography(SST)
yang bernilai nol. Pada kenyataannya permukaan
laut secara global memiliki SST antara -1,2m sampai +1,5m. Hal ini menyebabkan MSL yang didef inisikan di setiap tempat tidak akan sama/tidak
akan terletak pada bidang yang sama, membentuk bidang referensi lokal. Bidang referensi
tinggi lokal ini selanjutnya direalisasikan untuk
keperluan pemetaan melalui pendef inisian jaringan TTG sehingga membentuk sistem-sistem
tinggi lokal. Jika antar MSL bisa dihubungkan
melalui jaring TTG maka posisi relatif antar MSL
dapat diketahui, dan dapat dilakukan unif ikasi
sistem referensi tinggi.
Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, MSL antar pulau tidak bisa disatukan melalui
jaring TTG. Hal ini menyebabkan unifikasi sistem referensi tinggi antar pulau menjadi sistem
referensi tinggi nasional sulit untuk dilakukan.
Kondisi MSL lokal antar stasiun pasang surut dan
antar pulau di Indonesia/negara kepulauan digambarkan seperti pada Gambar 2.

B.W. dan Moritz, H., 2005). Bumi memiliki banyak sekali (tidak terhingga) bidang ekuipotensial gaya berat yang tidak saling sejajar dan tidak
saling berpotongan satu sama lain, salah satunya
ialah geoid, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.
Tinggi suatu titik diukur sepanjang garis arah
gayaberat (unting-unting) yang melalui titik yang
bersangkutan sampai dengan permukaan geoid.
Geoid merupakan bidang referensi yang paling
ideal (terutama untuk negara kepulauan seperti
Indonesia yang menggunakan sistem referensi
MSL pulau/lokal), dengan beberapa alasan sebagai berikut:
a. Mempunyai sifat yang kontinyu dan konsisten di semua tempat di permukaan bumi,
b. Mempunyai realisasi fisis di permukaan bumi
berupa MSL yang tidak terganggu,
a. Dapat digunakan untuk unifikasi sistem tinggi lokal/antar pulau dengan menghubungkan/menentukan posisi relatif antar MSL di
berbagai stasiun pasang surut,
b. Model geoid dapat dikembangkan sebagai
media/sumber data untuk mentransformasi
sistem tinggi geometrik berupa data tinggi
geometrik hasil pengukuran tinggi dengan
GNSS kedalam sistem tinggi f isis berupa
tinggi ortometrik.

Gambar 2. Sistem referensi tinggi lokal di wilayah
negara kepulauan (Heliani dkk, 2010)
Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya penyatuan (unifikasi) sistem referensi
tinggi sehingga masing-masing sistem referensi
tinggi lokal berada pada bidang referensi yang
sama. Satu-satunya cara yang memungkinkan
untuk diaplikasikan di Indonesia adalah dengan
menggunakan geoid sebagai referensi tinggi.

Gambar 3. Bidang nivo, geoid dan garis untingunting. (Hofmann, B.W. dan Moritz, H., 2005)
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D. Tantangan dan Hambatan
Dalam rangka mendef inisikan komponen
tinggi obyek kadaster 3D secara terintegrasi
dalam suatu system pemetaan yang menyatu
dengan komponen horisontal yang saat ini
sudah digunakan dalam pengelolaan kadaster
2D, maka terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu untuk diperhatikan secara
seksama. Tantangan dan hambatan ini baik bersifat struktur maupun alamiah, yang selanjutnya
dapat diringkas sebagai berikut:
a. Pendef inisian tinggi suatu obyek dilakukan
secara relatif berdasarkan tinggi suatu titik
yang ada disekitar obyek 3D kadaster sebagai
salah satu alternatif. Namun demikian pendefinisian tinggi relatif ini dapat menimbulkan
permasalahan karena ketinggian permukaan
tanah disekitar obyek selalu bervariasi, sehingga sulit untuk menentukan permukaan tanah
mana yang dijadikan sebagai referensi.
b. Pendef inisian tinggi obyek kadastral yang
ideal adalah secara absolut berdasarkan sistem referensi nasional yang telah ditentukan.
Penggunaan sistem tinggi ini selain memastikan kebenaran tinggi obyek secara absolut,
dapat juga dipastikan kebenaran hubungan
relatif antar obyek kadaster 3D yang terdistribusi baik dalam cakupan yang saling berdekatan
(lokal) maupun saling berjauhan (regional
dan nasional). Permasalahannya terdapat pada
pemilihan bidang referensi tinggi yang sesuai
untuk keperluan pemetaan kadaster 3D.
c. Bidang referensi tinggi untuk keperluan
pekerjaan praktis pemetaan di Indonesia saat
ini menggunakan MSL. Mengingat kondisi
permukaan laut yang bervariasi, maka MSL
yang didef inisikan di stasiun tetap pasang
surut.Terdapat sekitar 130 stasiun tetap maupun semi permanen tidak pada bidang ekuipotensial yang sama, sehingga membentuk
sistem tinggi-sistem tinggi lokal (BIG, 2011).
d. MSL yang telah didefinisikan di satu stasiun
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pasang surut selanjutnya direlisasikan sebagai
referensi tinggi pemetaan dalam bentuk jaring
titik tinggi yang dinamakan TTG. Selain berfungsi sebagai realisasi MSL, TTG juga berfungsi untuk menghubungkan MSL di satu
stasiunpasang surut dengan MSL di stasiun
pasang surut lainnya. Dengan demikian posisi
relatif antar MSL dapat diketahui dan MSL
tersebut dapat unik sehingga menjadi bidang
referensi regional bahkan nasional.
e. Indonesia yang merupakan negara kepulauan
terbesar di dunia, terdiri dari ± 16000 pulau
(BIG, 2013), tidak memungkinkan antar pulau
dibentuk jaring TTG yang saling terkoneksi.
Hal ini menyebabkan unif ikasi bidang referensi tinggi tingkat nasional tidak bisa dilakukan, sehingga perlu didef inisikan bidang
referensi lainnya sebagai bidang referensi
nasional Indonesia yaitu geoid.
f. Geoid sebagai bidang referensi tinggi yang
ideal secara konsep maupun realisasi f isis
dipermukaan Bumi, saat ini belum terdef inisikan dengan teliti untuk seluruh wilayah
Indonesia. Hal tersebut disebabkan terutama
karena ketersediaan data gaya berat terestris
yang tidak mencukupi dan distibusinya yang
belum merata.
g. Spesif ikasi teknis untuk pengukuran kadastral 2D saat ini yang selanjutnya menjadi kadastral 3D, maka beberapa tahapan pengukuran perlu ditambahkan terkait dengan
penambahan dimensi tinggi, yaitu pengukuran 3D Titik Dasar Teknik (TDT) untuk
wilayah yang belum mencukup distibusinya
mengunakan metoda ekstraterestrial GNSS,
pengukuran 3D batas bidang jika memungkinkan menggunakan metoda ekstraterestial
GNSS atau terestrial, pengukuran 3D batas
bangunan menggunakan metoda terestris.
h. Pengukuran TDT dan batas bidag tanah
menggunakan metoda GNSS dapat menghasilkan posisi dalam 3D. Posisi horizontal telah
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gunakan dan telah teruji ketelitiannnya karena posisi horizontal di atas permukaan elipsoid sebagai bidang referensi GNSS akan
persis sama dengan posisi horizontal di atas
permukaan Bumi. Di sisi lain, posisi vertikal
GNSS yang diukur dari permukaan elipsoid
hanya merupakan tinggi geometrik yang
tidak akan sama dengan tinggi yang diukur
di permukaan bumi, sehingga tidak mempunyai realisasi fisis di permukaan Bumi.
i. Data tinggi geometrik GNSS dapat dirubah
menjadi data tinggi ortometrik yang mem-

alternatif solusi diantaranya:
i. Pendefinisian geoid lokal, untuk beberapa

punyai realisasi fisi di permukaan bumi dengan
menggunakan data tinggi Geoid.

Saat ini telah didef inisikan berbagai model
geoid global baru sebagai hasil dari kesuk-

E. Alternatif Solusi
Status hukum dari situasi 3D harus bisa
diterjemahkan sedemikian rupa agar objek
kadaster bisa didaftar dalam suatu sistem kadaster

wilayah dengan potensi obyek kadaster 3D
dapat didef inisikan model-model geoid
lokal. Pengukuran gaya berat terbatas
pada wilayah tertentu dengan kerapatan
yang mencukupi (tergantung pada variasi
topografi, misalnya interval 2 km sampai
3 km) dapat dilakukan, sehingga menghasilkan model geoid lokal dengan ketelitian fraksi cm.
ii. Penggunaan model geoid global terbaru.

sesan misi satelit gayaberat seperti CHAM,
GRACE yang terbaru GOCE. Model geoid
global ini dapat diakses secara mudah dan
gratis diantaranya melalui website Interna-

3D. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan
pendaftaran kadaster 3D, dibutuhkan kerangka

tional Center for Global Earth Model
(ICGEM): http://icgem.gfz-potsdam.de/
ICGEM/). Model geoid global diantaranya

teknis yang baik juga kerangka kerja hukum
yang memadai untuk bisa memodelkan

yang saat ini paling direkomendasikan
adalah EGM2008. Meskipun bukan meru-

kepastian kepemilikan hak yang ada dalam tiaptiap unit properti 3D yang akan didaftar. Terkait

pakan model geoid terbaru karena dipublikasikan tahun 2008, EGM2008 merupa-

dengan kerangka teknis, terutama dalam hal
teknis pendef inisian komponen tinggi yang

kan model dengan resolusi spasial tertinggi
dengan derajat dan orde maksimal sampai

masih menjadi salah satu permasalahan dalam
pendaftaran kadaster 3D seperti yang telah

dengan 2190 setara dengan resolusi spasial
18 km (Pavlis dkk, 2012). Yang perlu men-

disampaikan di atas, berikut beberapa alternatif
solusi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan:

jadi catatan adalah ketelitian EGM2008 di
wilayah Indonesia hasil pengujian dengan

a. Penggunaan tinggi absolut dalam pendef inisian komponen tinggi obyek kadaster

data kolokasi TTG – GNSS masih sekitar 1
m (Heliani, 2010), dengan asusmi data
TTG – GNSS dianggap benar, dibandingkan dengan ketelitian Optimalisasi/
pengembangan tinggi yang diperlukan
untuk pendef inisian objek kadastral.
c. fungsi jaring permanen GPS (CORS BPN)
selain sebagai titik referensi horisontal juga
sebagai titik ikat vertikal. Dalam hal ini dengan
mengkonversi data tinggi geometrik stasiun
CORS menjadi tinggi ortometrik melalui per-

merupakan solusi alternatif yang berkelanjutan dimana hubungan geometrik dan
topologi bisa didef inisikan dengan jelas. Permasalah yang ada pada menentukan bidang
referensi tinggi yang ideal dan kompleksitas
dalam penyusunan basis datanya.
b. Geoid sebagai bidang referensi nasional ideal
belum terdef inisikan untuk seluruh wilayah
Indonesia, maka perlu dilakukan berbagai

Leni S. Heliani dkk.: Sistem Tinggi dalam Realisasi.....: 243-252

251

samaan sederhana:
h=H–N
h adalah tinggi ortometrik yang digunakan
sebagai sistem tinggi dalam pengukuran tinggi obyek kadaster 3D, H adalah tinggi geometrik yang dihasilkan dari hasil pengukuran
GNNS di stasiun CORS BPN dan N adalah
tinggi geoid yang dihasilkan dari pendef inisian model geoid.
Pengembangan sistem ini adalah merupakan
salah satu pelaksanaan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dimana pemetaan kadaster dalam

dimana hubungan geometrik dan tipologi
objek pajak jelas, sehingga dapat memberi
kepastian hukum.
c. Model geoid merupakan bidang referensi
tinggi yang ideal dalam mendefinisikan tinggi
objek kadastral karena kosistensi dan realisasi
f isisnya di permukaan Bumi. Pendef inisian
model geoid lokal atau penggunaan model
global teliti merupakan alternatif untuk
menyelesaikan permasalahan belum
tersedianya model geoid teliti Indonesia
d. Data tinggi geoid dapat digunakan untuk

rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

jaringan stasiun permanen (CORS BNP)
dapat dioptimalkan sebagai referensi pengu-

tanah dengan menggunakan teknologi citra
satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan
pemberian hak atas tanah.
d. Posisi 3D jaring permanen GPS (CORS BPN)
selanjutnya dikembangkan/digunakan sebagai referensi dalam pendef inisian TDT dan
jaring perapatan lainnya. Posisi 3D TDT
dengan tinggi dalam sistem tinggi ortometrik
dapat langsung diperoleh dengan menggunakan data tiggi geoid lokal yang sudah
didef inisikan.

kuran tidak hanya komponen horizontal tetapi juga komponen vertikal, baik dalam

transformasi data tinggi geometrik GNSS
menjadi data tinggi ortometrik, sehingga

pengukuran TDT, titik perapatan maupun
pengukuran batas bidang.
e. Tersedianya informasi yang lengkap dan
terpadu dan mudah diakses akan memberikan manfaat bagi lembaga yang mengurus
pendaftaran tanah.Dalam hal ini BPN RI dan
tentu saja juga bagi pemegang hak milik atas
satuan rumah susun dalam legalitasnya.*

F. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian konseptual sistem
tinggi dan bagaimana kondisi realnya di Indonesia serta kemungkinan implementasinya
dalam sistem kadastral 3D di Indonesia, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Sistem tinggi untuk pembentukan kadaster
tiga dimensi (3D) merupakan bagian yang
penting dalam upaya memberikan kepastian
hukum dan menyediakan informasi yang
lengkap atas obyek HMASRS.
b. Tinggi absolut di atas referensi tinggi nasional
merupakan metoda pendefinisian yang ideal

* Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Deputi Bidang Survei Pengukuran Dan Pemetaan BPNRI, Direktur Pengukuran Dasar BPN-RI dan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah
Istimewa Yogyakarta atas informasi/data dan kesempatan
kerjasama. Makalah ini sebagai salah satu keluaran awal hasil
kajian pustaka dari penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
yang dibiayai oleh Dirjen DIKTI.
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KADASTER 4D:
SEBUAH KENISCAYAAN MENURUT KONDISI GEOLOGIS INDONESIA
Tanjung Nugroho*

Abstract: The geologic condition of the Indonesian archipelago; lying on the meeting zone of three big global tectonic plates
which actively moves, often causes the rising of many faults in the region. The faults have various activities ranging from silent
motion to active motion category. Today there are many land parcels located on the faults. Some of them have been registered
at the local Land Office. Due to the active motion of the faults, it is possible that there are movements of the land position and
dimension. This may cause disputes on land boundaries. The 4D Cadastre is aimed at anticipating the coming problems.
Keywor
ds
eywords
ds: Tectonic activities, geologic faults, land parcels.
Intisari: Kondisi geologis kepulauan Indonesia yang terletak pada zona pertemuan 3 lempeng besar dunia yang selalu aktif
bergerak telah menyebabkan munculnya beberapa sesar dan patahan di wilayah ini. Kategori aktivitasnya bervariasi, dari kategori
’tidur’ hingga aktif bergerak. Saat ini, banyak bidang-bidang tanah terletak pada sesar-sesar tersebut. Beberapa di antaranya telah
terdaftar di Kantor Pertanahan. Karena aktivitas dari sesar, telah menyebabkan perubahan posisi dan dimensi bidang-bidang tanah.
Kemungkinan berikutnya dapat menyebabkan sengketa batas bidang tanah. Kadaster 4D hadir untuk mengantisipasi permasalahan
itu.
Kata kunci:
kunci Aktivitas tektonik, patahan geologi, bidang-bidang tanah

Demi bumi yang terbelah. (QS Ath-Thariq: 12)
Dan bumi Kami hamparkan, maka Kamilah sebaik-baik yang menghamparkan. (QS Adz-Dzariyat: 48)
Bukankah Kami telah menjadikan bumi terbentang, dan gunung-gunung itu sebagai pasaknya.
(QS An-Naba’: 6-7)
Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu kira ia tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan
berjalan. ... (QS An-Naml: 88)

A. Pengantar
Secara geologis, wilayah Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng tektonik Eurasia, Indo-Australi
dan lempeng Pasif ik. Keberadaan f isik Kepulauan Nusantara yang terbentuk seperti saat
ini, juga diakibatkan aktivitas lempeng-lempeng
tersebut. Hingga kini, aktivitas lempeng yang
berada jauh di bawah permukaan bumi dapat
kita rasakan melalui getaran gelombang gempa.
* Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

Dalam satu dekade terakhir, bertubi-tubi wilayah
Nusantara diguncang gempa. Bahkan beberapa
kali di antaranya telah menimbulkan bencana
kerusakan f isik hasil budidaya manusia, dan
kematian.
Kerusakan f isik dalam hal ini juga menyangkut masalah pertanahan, seperti rusak dan musnahnya tanah, serta dokumen-dokumen pertanahan. Peristiwa tsunami yang menimpa pesisir
barat Aceh akibat subduksi lempeng Indo-Australi terhadap Eurasia di Samudera Hindia (selatan Srilanka) pada penghujung 2004 adalah
sebuah contoh yang perlu diambil hikmahnya.
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Dalam kejadian itu, banyak tanah pemilikan
yang berkurang atau musnah tergerus badai tsunami. Kematian para pemegang (subjek) hak dan
ahli warisnya menjadikan persoalan bertambah
pelik. Dokumen pertanahan yang tersimpan di
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh pun banyak
yang hancur. Upaya merekonstruksi bidangbidang tanah pemilikan memang telah diupayakan. Terlepas dari segala kekurangannya, upaya
itu bisa dikatakan telah berhasil dengan baik. Kita
seharusnya dapat belajar dari peristiwa itu,
sekaligus menyusun langkah-langkah antisipasi
terhadap kejadian serupa.
Ada satu hal yang luput dari pengamatan para
pegiat kadaster, bahwa tumbukan lempeng-lempeng tektonik di samping menimbulkan kerusakan dan kematian, ternyata juga telah mengubah
posisi segala objek yang ada di permukaan bumi.
Jika permukaan bumi mengalami dislokasi,
tentunya batas bidang-bidang tanah yang ada
juga berubah posisinya secara relatif, bahkan
beberapa ada juga yang berubah posisi secara
absolut. Kondisi dinamis ini harus mendapat perhatian yang serius dari para pegiat kadaster
karena apabila tidak, dapat berpotensi mencip-

rakan itu terjadi karena lempeng-lempeng itu
seolah-olah mengapung pada bahan yang plastis
(astenosfer), seperti bongkahan es yang bisa
bergerak di atas air.
Daerah yang saling menjauh di Punggung
Tengah Samudera (mid ocean ridge), pada batas
lempeng (retakan) yang mengalirkan lava ke
atas dan mendorong dua lempeng bergerak
dengan arah yang berlawanan disebut Perluasan
Lantai Samudera (sea-floor spreading). Jika terjadi tumbukan dengan lempeng benua maka
terjadilah berbagai bentuk pada permukaan
bumi, seperti pegunungan, vulkan, palung, busur
kepulauan, dan sebagainya. Di daerah yang berpapasan akan terjadi sesar transform. Suatu fakta
bahwa vulkan dan gempa bumi cenderung terdapat di sepanjang mid-ocean ridge dan di sepanjang batas-batas benua, yang ditandai dengan
adanya trench (parit samudera) yang sangat
dalam, atau dengan kata lain, daerah-daerah aktif
ini terdapat di sekitar retakan-retakan besar kerak
bumi. Retakan-retakan ini mencakup seluruh
bumi, sehingga saat ini bumi dapat dibagi dalam
enam bagian lempeng raksasa.

takan konflik dan sengketa, dengan memberi
perhatian dan melakukan studi geodinamika dari
waktu ke waktu, dari satu kurun waktu ke kurun
waktu berikutnya.
B. Teori Tektonik Lempeng
Upaya memahami kondisi geologis Kepulauan Nusantara, tidak bisa lepas dari sejarah
pembentukannya yang didasari oleh teori
tektonik lempeng hasil pemikiran Wegener
(1912). Teori ini berpijak pada hipotesis bahwa
kerak bumi terdiri dari beberapa lempeng kaku
(litosfer), dan lempeng-lempeng tersebut terusmenerus bergerak secara lateral. Kecepatan
pergerakan lempeng antara 3 – 13 cm per tahun
(Soeprapto, 2004), sehingga saling bertumbukan, saling menjauh, atau berpapasan. Perge-

Gb 1. Gerakan kerak bumi yang terbagi dalam 6
lempeng tektonik utama. (Sumber: Rona, 1973
dalam Hutabarat dan Evans, 1986)
Perluasan Lantai Samudera yang mengakibatkan pergerakan lempeng dipicu oleh arus
konveksi di mantel bagian atas. Cairan basaltik
yang didorong dari dalam bumi melewati retakan
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ridge dan membentuk kerak di bawah samudera.
Kerak bumi yang baru akan selalu terbentuk dan
menambah massa lempeng pada sistem ridge.
Selanjutnya lempeng terus bergerak di bawah
dasar samudera dengan kecepatan rata-rata
beberapa centimeter setiap tahunnya. Dengan
umur bumi yang telah mencapai 4 milyar tahun,
maka pergerakan tersebut telah mengubah permukaan bumi yang sangat berarti seperti saat
ini.
Mengacu pada Hutabarat dan Evans (1985),
terbentuknya daratan (benua) dan lautan terjadi
sekitar dua milyar tahun lalu, ketika terbentuk
massa daratan raksasa (superkontinen) Pangea
yang dikelilingi lautan sangat luas. Massa daratan
yang dikenal sebagai massa daratan pemula (preexisting masses) tersebut berpisah akibat adanya
pergeseran benua (continental drift) dan menjadi
dua bagian, yaitu superkontinen Gondwana dan
Laurasia. Pergeseran benua ini merupakan gerakan gradual massa-massa kerak bumi yang luas
di atas bidang astenosfer. Kedudukan Pangea
ketika itu kira-kira membujur dari utara ke selatan yang kini ditempati Amerika Utara dan Afrika. Pangea bergerak ke utara, dan Kutub Selatan
berada di sebelah Afrika sekarang, kemudian
terjadi fragmentasi, mula-mula menjadi dua
superkontinen, selanjutnya terfragmentasi lagi
menjadi benua-benua serta perluasan dan penciutan lautan. Pada proses terakhir ini superkontinen Gondwana terfragmentasi menjadi Amerika Selatan, Afrika, Australia, India, Semenanjung Arab, Australia, dan Antartika. Sementara
itu superkontinen Laurasia terfragmentasi
menjadi Amerika Utara dan Eurasia. Pergeseran
benua ini terutama terjadi sekitar 600 – 500 juta
tahun lalu. Wegener menunjukkan bahwa bahwa lekuk-lekuk pada kelima benua itu bersesuaian dengan tonjolan-tonjolannya, sehingga
menjadi satu daratan besar yang dikelilingi
lautan. Pandangan ini diperkuat lagi dengan
mempelajari paleomagnetisme, bahwa partikel-
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partikel yang bersifat magnetis dalam batuan
dapat digunakan untuk mengetahui deposisi
partikel batuan umur benua-benua tersebut.
Sea-floor spreading tidak hanya merupakan
sifat dari lautan, tetapi suatu hasil gerakan massa
di daratan (continental drift). Proses ini
mengakibatkan dua massa kerak bumi dipisahkan oleh gerakan lempeng tektonik yang saling
menjauh. Buktinya sekitar 180 juta tahun lalu,
benua Amerika Selatan dan Afrika yang masih
satu daratan (bergabung dalam sistem midocean Atlantic ridge), akhirnya terpisah karena
pembentukan massa kerak bumi di bawah ridge,
maka mereka berpisah sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut:

Gb 2. Pemisahan benua Amerika Selatan dan
Afrika oleh mid-Atlantic ridge. (Sumber:
McKenzie and Sclater, 1973 dalam Hutabarat dan
Evans, 1986)
Selain dapat dipisahkan, lempeng juga dapat
saling mendekat. India yang diduga potongan
dari Gondwana bergerak 5.000 km dalam jangka
waktu 30 juta tahun dan menumbuk Asia,
sehingga terbentuk pegunungan Himalaya. Kirakira sejak 250 juta tahun yang lalu posisi relatif
benua-benua sudah seperti keadaan sekarang.
Pergeseran benua-benua ini terlihat jelas dengan

256

Bhumi No. 38 Tahun 12, Oktober 2013

adanya busur pegunungan. Bersamaan dengan
pergeseran benua berlangsung pula dispersi flora
dan fauna di permukaan bumi.
C. Pembentukan Geologis Kepulauan
Nusantara
Kepulauan Nusantara bagian barat, terutama
Jawa dan Sumatera terbentuk secara tektonik
akibat subduksi di Java trench yang memanjang
di Samudera Hindia atau tepatnya sebelah barat
Sumatera dan sebelah selatan Jawa hingga Sunda

Kronologis pembentukan daratan busur
kepulauan Nusantara sebagai akibat dari tumbukan lempeng menurut Hall (1995) dalam
Kamaluddin (2005), berawal sekitar 50 juta tahun
yang lalu, ketika Jawa dan Sumatera masih satu
pulau, sedangkan Kalimantan hampir bersambung dengan ‘pulau Sulawesi’ yang kelak menjadi
Sulawesi Selatan. Berpisahnya Jawa dan Sumatera terjadi kira-kira 5 juta tahun yang lalu, sebagaimana di ilustrasikan dalam gambar berikut
ini:

Kecil. Java trench merupakan batas lempeng
benua Eurasia yang bergerak ke tenggara dan
lempeng samudera Hindi-Australi yang bergerak
ke utara. Daratan yang menghadap ke zona
subduksi, umumnya mempunyai topograf i
pantai dan kedalaman laut yang cukup terjal,
serta berhadapan langsung dengan laut terbuka
(Soeprapto, 2004).
Bagian Indonesia timur merupakan zona
tumbukan lempeng yang lebih kompleks karena
terbentuk dari benturan 3 lempeng dan pergerakan pulau-pulau pecahan lempeng Eurasia dan
lempeng Indo-Australia masuk ke wilayah ini.
Kamaluddin (2005) menyebutkan pecahan tepian lempeng Indo-Australi antara lain adalah
bagian timur Sulawesi, Timor, Seram, Buru,
Kepulauan Sula, dan Alor. Pecahan bagian barat
dan timur Sulawesi menyatu sekitar 15 juta tahun
lalu. Secara lebih lengkap, zona-zona tumbukan
lempeng di Indonesia diilustrasikan pada
gambar berikut:

Gambar 4. Kepulauan Nusantara 50 juta tahun lalu
Berikutnya antara 50 juta hingga 25 juta
tahun yang lalu, mulai terbentuk pulau-pulau
di bagian wilayah Indonesia bagian timur akibat
aktivitas tektonik 3 lempeng besar dunia sebagaimana dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gb 5. Kepulauan Nusantara 25 juta tahun lalu

Baru sekitar 5 juta tahun yang lalu Kepulauan
Indonesia terbentuk seperti sekarang ini,
sebagaimana diilustrasikan pada gambar
berikut.
Gambar 6. Kepulauan Nusantara 5 juta tahun lalu
Akibat dari aktivitas 3 lempeng besar dunia

Gambar 3. Skema tektonik di Indonesia
(Suharyadi, 2006)

tersebut juga telah melahirkan rangkaian kepulauan busur magmatik yang tersebar dari ujung
barat Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa,

Tanjung Nugroho: Kadaster 4D: Sebuah Keniscayaan.....: 253-262

hingga ke Pulau Gunung Api, kemudian di
sebelah utara lengan atas Sulawesi hingga Teluk
Tomini, dan di sekitar lengan barat Halmahera.
D. Studi Geodinamika untuk Kadaster
Studi geodinamika dimaksudkan untuk memantau pergerakan kerak bumi yang sedang
berlangsung (recent crustal movement). Melalui
pengamatan geodesi-presisi pada beberapa epoch
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Kejadian gempa di Tapanuli pada tahun 1892
telah menggeser titik-titik triangulasi secara lateral di sepanjang sesar Semangko sebesar 1,24
meter dengan arah (asimut) 304028’ di sisi barat
dan di sisi timur sebesar 0,68 meter dengan
asimut 1490. Gempa di tempat yang sama pada
tahun 1952 telah mengubah posisi bangunan
sebesar 0,5 meter. Berikut ini ilustrasi dari besar
dan arah pergeseran akibat gempa tersebut.

terhadap titik-titik kontrol yang tersebar di lokasi
yang diyakini terdapat pergerakan, maka akan
didapatkan arah dan besar pergerakan risen.
Titik-titik kontrol ini merupakan bangunan tugu
dengan konstruksi khusus untuk memantau
pergerakan kerak, berupa monumen yang tertanam sangat dalam hingga mencapai batuan
dasar (baserock). Hal ini untuk membedakan
asal penyebab gerakan, apakah gerakan tanah
itu berasal dari faktor tektonik (endogen), ataukah berasal dari pergerakan rayapan permukaan
tanah (landslide) yang sifatnya eksogen.
Kegiatan monumentasi tersebut memperhatikan kondisi geologis regional, sebagaimana
teori geologi yang menyatakan bahwa pada lempeng benua yang lebih ringan daripada lempeng
samudera, maka akan terjadi retak-retak dan
patah-patah akibat tekanan yang tinggi. Retakan
atau sesar pada kerak bumi ini tersebar di daratan
yang dekat dengan zona tumbukan, yang polanya sangat variatif. Oleh karena itu perlu dipelajari peta-peta geologi baik dalam skala regional
maupun lokal. Sebagai contoh adalah adanya
retakan regional di wilayah Yogyakarta yaitu sesar
Opak, atau sesar Semangko yang membelah
Bukit Barisan dari utara hingga selatan Pulau
Sumatera. Sesar-sesar tersebut merupakan sesar
yang aktif, terus menerus bergerak secara perlahan dan pasti, hingga suatu ketika terjadi gempa
maka akan teraktivasi dan memporakporandakan apa yang ada di atasnya. Bersamaan dengan
gempa, terjadi pula dislokasi titik-titik secara
dramatis, dari kisaran centimeter hingga meter.

Gb 7. Pergeseran Sesar Semangko di Sumatera
akibat gempa. (Sumber: Katili & Hewuwat dalam
Santoso, 2002)
Keterangan gambar :
A. Pergeseran horisontal titik-titik trangulasi akibat
gempa bumi Tapanuli (1892)
B. Arah pergeseran bangunan akibat gempa bumi
(1952)
Dislokasi permukaan tanah bisa dipilah menjadi perubahan posisi absolut dan posisi relatif
titik-titik di permukaan tanah akibat adanya gaya
gempa yang bekerja. Perubahan posisi tersebut
bisa horisontal (terjadi pergeseran lateral) akibat
sesar transform, atau bisa vertikal akibat sesar
naik atau turun, atau bisa kedua-duanya. Bisa
pula terjadi gerakan dalam arah sebaliknya dari
arah yang dipahami sebelumnya, seperti aktivitas
tektonik di Kepulauan Mentawai akhir-akhir ini
telah menurunkan busur kepulauan itu, padahal
busur kepulauan Mentawai dan pulau-pulau lain
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di barat Sumatera terbentuk karena proses
pengangkatan. Sudah barang tentu kadaster
akan berkepentingan dengan perubahan posisi
titik-titik ikat dan posisi batas bidang tanah yang
telah diukur dan didaftar pada

kungnya. Melalui peta geologi skala rinci akan
didapatkan informasi ada tidaknya sesar pada
daerah itu. Contoh peta geologi dalam skala yang
cukup rinci dapat dilihat pada gambar berikut
ini:

waktu lampau untuk terjaminnya ’kepastian hukum’
terhadap objek hak.
E. Mewujudkan Kadaster
4D
Selama ini dalam administrasi pertanahan telah terkandung suatu pemahaman
bahwa kegiatan tersebut bersifat dinamis, data akan
berubah dari waktu ke waktu,
sehingga diadakan kegiatan
pemeliharaan data pendaftaran
tanah. Pada Kenyataannya
kegiatan itu lebih pada perubahan subjek, objek, dan
hubungan hukum antara keduanya. Dalam hal perubahan
f isik/objek hak, kegiatan ini
hanya meliputi pemecahan,
penggabungan, pemisahan dan
sejenisnya, yang merupakan langkah teknis
untuk memenuhi perbuatan hukum yang terjadi
atas bidang tanah. Kegiatan untuk mengantisipasi adanya perubahan posisi batas-batas bidang
tanah akibat geodinamika belum dilaksanakan,
padahal kondisi geologis setempat yang kemungkinan berkategori aktif atau sangat aktif menuntut untuk dilaksanakan pengukuran kembali
posisi batas-batas bidang. Pada kasus yang demikian, survei geodinamika perlu dilaksanakan
untuk mengetahui arah dan besarnya pergeseran
batas-batas bidang.
Survei geodinamika bisa dimulai dengan
memperhatikan kondisi geologis setempat melalui media peta geologi dan kajian-kajian pendu-

Gambar 8. Peta geologi skala rinci daerah Pucung
dan sekitarnya Kecamatan Pleret Kabupaten
Bantul. (Sumber: Umboro (2008) dalam
Sukandarrumidi (2011)
Keterangan gambar:
Garis elips putus-putus menunjukkan lokasi sesar transform.
Dalam penampang vertikal, keadaan geologi
daerah tersebut diilustrasikan pada gambar di
bawah ini:
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bergantung dari keaktifan sesar tersebut bergerak. Pengamatan juga perlu dilakukan jika
terjadi gempa besar yang sekiranya menyebabkan
dislokasi dramatis titik-titik kontrol. Koordinat
hasil pengamatan antar epoch tersebut akan
bermanfaat untuk mengetahui besar dan arah
dislokasi bidang-bidang tanah beserta infrastruktur pemetaannya. Koordinat-koordinat ini juga
Gb 9. Penampang vertikal geologi daerah Pucung
dan sekitarnya. (Sumber: Umboro (2008) dalam
Sukandarrumidi (2011)

akan digunakan untuk melakukan transformasi

Pada peta dan penampang tersebut, terlihat

daftaran tanah beserta infrastruktur titik dasar

sesar-sesar geologi daerah Pucung dan sekitarnya

teknik. Gambar berikut ini mengilustrasikan

di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Selan-

sebaran titik-titik kontrol di sepanjang sesar tran-

jutnya diidentifikasi di lapangan apakah terdapat

sform yang melalui beberapa bidang tanah.

dalam suatu sistem pemetaan kadastral antar
waktu untuk menunjang kesahihan data pen-

bidang-bidang tanah yang dilalui oleh sesar
tersebut. Jika kenyataannya demikian, maka perlu upaya peringatan kepada para pemegang hak
untuk memperhatikan perkembangan pergerakan bidang tanahnya. Adanya jalur sesar perlu
dicantumkan dalam peta-peta pendaftaran tanah yang telah ada maupun yang akan dibuat.
Pada kasus bidang-bidang tanah yang demikian,
akan sulit kiranya untuk menjamin kepastian
hukum terhadap objek hak. Pendaftaran tanah
pun perlu dilakukan dengan hati-hati, dengan
pembatasan-pembatasan untuk mengantisipasi
perkembangan yang terjadi. Kewajiban bagi para
pemegang hak untuk melaporkan pergerakan
tanahnya pun perlu dituntut, sehingga jika terjadi permasalahan dengan tetangga bidang sebelah menyebelahnya pun dapat diketahui dan
diantisipasi secara dini.
Langkah teknis berikutnya adalah memantau
pergerakan tanah dengan memasang monumenmonumen yang berupa tugu titik-titik kontrol
yang tersebar di sepanjang sesar pada dua sisi
yang berseberangan. Pengukuran geodesi presisi
perlu dilakukan pada jaring kerangka kontrol ini

Gambar 10. Sebaran titik-titik kontrol geodinamika
di sekitar bidang-bidang tanah yang dilewati sesar
Administrasi f isik pertanahan yang dinamis
perlu dipahami dan dilaksanakan dengan baik
agar permasalahan fisik perubahan bidang tanah
yang berpotensi menjadi permasalahan sosial
berupa persengketaan batas dapat dikelola
dengan baik. Selama ini dalam Kadaster 2D atau
pendaftaran terhadap bidang tanah dikenal asas
pemisahan vertikal, sedangkan pada Kadaster 3D
atau pendaftaran pada satuan rumah susun dan

secara berkala. Interval waktu yang dipakai untuk

sejenisnya dikenal asas pemisahan horisontal,
untuk Kadaster 4D perlu kiranya ditambah

pengamatan biasanya adalah lima tahunan, atau

dengan asas pemisahan waktu. Asas pemisahan
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waktu ini untuk mengantisipasi adanya bidang
tanah/objek hak yang mengalami perubahan

kegiatan survei dan pemetaan di wilayah Republik
Indonesia harus mengacu pada Datum Nasional

dari waktu ke waktu. Dalam Kadaster 4D, bidang
tanah diasumsikan selalu bergerak dari waktu

1995 (DGN-95) atau yang biasa disebut sferoid/
elipsoid acuan WGS-84. Perwujudan dari DGN-

ke waktu, sehingga posisi absolutnya selalu berubah. Demikian juga pada batas-batas bidang yang

95 di lapangan diwakili oleh sejumlah titik Jaring
Kerangka Geodesi Nasional (JKGN) orde 0 dan

dilalui sesar akan selalu berubah secara relatif
terhadap batas-batas yang lain, sehingga terjadi

orde 1 yang menyebar di wilayah RI. Pada dasarnya, kerangka (jaring) titik kontrol geodetik

perubahan dimensi pada bidang tanah tersebut
dan bidang sekitarnya. Dalam persoalan yang

nasional yang ditentukan dengan GPS adalah
kerangka Orde 0 (yang paling teliti) hingga

demikian, mitigasi pertanahan perlu dilaksanakan dengan memberi pemahaman terhadap para

kerangka Orde 3. Kerangka Orde 0 dan Orde 1
dibangun oleh Bakosurtanal. Berikutnya BPN

pemegang hak dan para pemilik bidang di sekitarnya.
Terwujudnya Kadaster 4D juga perlu diiringi
dengan membangun jejaring pemangku kepentingan. Lembaga-lembaga peneliti geodinamika
perlu dirangkul untuk merumuskan pembagian
kewenangan dan kewajiban masing-masing.
Lembaga tersebut antara lain Badan Informasi
Geospasial (BIG), Direktorat Geologi, dan perguruan-perguruan tinggi yang membuka program
pendidikan geodesi dan geologi. Sebenarnya
kegiatan pengukuran geodesi di Indonesia
untuk memantau pergerakan kerak bumi telah
lama dilakukan, hanya hasilnya belum pernah
menjadi perhatian dan diimplementasikan
dalam kegiatan kadaster. Pemantauan gerakan
kerak bumi menggunakan piranti satelit GPS
telah dilaksanakan tahun 1989 oleh Bakosurtanal
(sekarang bernama Badan Informasi Geospasial)
di Pulau Sumatera untuk memantau pergerakan
Sesar Semangko (Bukit Barisan). Jaring geodinamika yang telah terbentuk ini pada tahun 1992
selanjutnya diperluas hingga ke wilayah Indonesia bagian timur atau meliputi wilayah NKRI,
selanjutnya jaring ini dinamakan Zeroth Order
Geodetic Network in Indonesia (ZOGNI), yaitu
suatu jaringan kontrol horisontal teliti yang homogen, yang disebut juga jaring kerangka Orde 0.
Lebih lanjut, Bakosurtanal (sekarang bernama

melalui PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa JKGN Orde 0 dan Orde 1 hasil

BIG) pada tahun 1996 menetapkan bahwa setiap

pengukuran Bakosurtanal didensif ikasikan lagi
menjadi titik dasar teknik (TDT) ) Orde 2, Orde
3 dan Orde 4. TDT tersebut berfungsi sebagai
titik ikat pengukuran dan pemetaan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah dan untuk keperluan rekonstruksi batas. Dengan cara
pengadaan seperti di atas, maka jaring kerangka
kadaster telah berada dalam satu sistem.
Mengingat kondisi kepulauan Indonesia
yang berada pada dynamic region, maka JKGN
tersebut rentan terhadap pergerakan lempeng
tektonik sehingga kondisi geometriknya akan
berubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut sangat beragam dari satu bagian wilayah ke
bagian wilayah yang lain (Sunantyo dan Fahrurrazi, 2011). Andreas (2011) menyatakan bahwa
untuk mengantisipasi hal itu diterapkan semi
dynamic datum sebagai referensi pemetaannya.
Dalam semi dynamic datum ini dikenal istilah
epoch reference, seperti epoch reference 1998.0,
epoch reference 2000.0, dan sebagainya. Sebenarnya Indonesia sudah menerapkan sistem semi dynamic datum ini ketika melaksanakan tugas
sehari-hari yaitu pengukuran dan pemetaan.
Dengan adanya epoch reference–epoch reference
tersebut maka dapat dipergunakan sebagai
infrastruktur dalam mewujudkan Kadaster
4D.

Tanjung Nugroho: Kadaster 4D: Sebuah Keniscayaan.....: 253-262
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F. Kesimpulan

mika fisik, seperti tanah di sepanjang aliran dan

Memperhatikan kondisi geologis Indonesia
yang demikian rentan terhadap fenomena tek-

muara sungai yang acapkali berubah karena

tonik dan berimbas terhadap jaminan kepastian
hukum objek hak maka Kadaster 4D perlu diimplementasikan segera untuk mengantisipasi
kemungkinan munculnya persoalan di masa datang, karena tidak tertutup kemungkinan menjadi persengketaan batas. Persengketaan batas
ini bisa muncul karena kekurangpahaman
masyarakat terhadap fenomena pergerakan sesar
yang melewati bidang-bidang tanahnya.
Studi geodinamika yang akhir-akhir ini marak
dilakukan oleh BIG dan perguruan tinggi geodesi, serta lembaga-lembaga peneliti lainnya perlu
dipertimbangkan dan ditindaklanjuti jika memang terdapat pergerakan muka tanah yang
berarti. Informasi tersebut perlu disampaikan
Kantor Pertanahan kepada masyarakat pemilik
bidang tanah yang berlokasi di sekitar sesar geologi. Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah BPN hendaknya aktif dalam mencari informasi tentang geodinamika wilayah yang menjadi
kewenangan dan tanggungjawabnya. Berdasar
itu, penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat
hendaknya juga menyertakan materi tentang
dislokasi atau pergerakan tanah berkaitan
dengan kondisi geologis setempat.
Kadaster 4D kiranya perlu dimasukkan pada
bingkai yang lebih besar, yaitu Manajemen
Pertanahan Berbasis Kebencanaan. Bersama
dengan institusi pemangku kepentingan bencana alam, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPN perlu merumuskan pembatasan-pembatasan hak atas tanah pada
wilayah yang rentan bencana, termasuk di antaranya menyampaikan informasi secara detil
perihal adanya sesar yang dapat mengubah posisi
dan dimensi bidang tanah yang dilewatinya.
Kadaster 4D ini juga bisa dikembangkan lebih
lanjut pada tanah-tanah yang mengalami dina-

erosi maupun abrasi.
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PERCEPATAN PEMETAAN KADASTER
MEMANFAATKAN TEKNOLOGI WAHANA UDARA TANPA AWAK
Catur Aries Rokhmana*

Abstract: Since May 2013, the National Land Agency has begun serving Thematic Map production. This implies that there
is some additional workload on the ongoing land register mapping. Therefore, it will be necessary to develop efficient
technology to accelerate the production of cadastal maps. Nowadays, the remote sensing technologies using high-resolution
satellite imagery has been used to produce maps, such as Land Use map, in BPN. To some needs, as a matter of fact, there are
still weaknesses on remote sensing technology. This paper is aimed at introducing the use of unmanned aereal vehicle
technology (UAV) to accelerate the production of thematic mapping. This technology is able to produce a sharper orthophoto
in seeing parcel objects rather than that of satellite imagery. It has the production capacity of > 300Ha per day. The
inexpensive and portable instrument led the idea of “on demand mapping” and the establishment of an efficient photogrammetric surveyor team that can serve in a relatively small area (<5.000Ha). The mapping will be done in locations with small change
or the location needing a need a quick response. Moreover, there is no need to wait for a wide area as well as the use of remote
sensing technology or conventional air mapping. Using the UAV for mapping technology can produce images with a value of
<20cm Ground Sampling Distance (GSD) with average Horizontal positional accuracy of approximately 2 times GSD.
Keywords
Keywords: Cadaster mapping and land use map, orthophoto image, unmanned aerial vehicle.
Intisari: Sejak bulan Mei 2013 Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mulai melayani produksi peta tematik yang berimplikasi
menambah beban pekerjaan pemetaan pendaftaran tanah yang masih berjalan. Maka perlu dikembangkan teknologi yang efisien
untuk mempercepat pekerjaan produksi peta kadaster. Saat ini teknologi penginderaan jauh (inderaja) dengan citra satelit resolusi
tinggi sudah digunakan dalam produksi peta di BPN, seperti peta penggunaan lahan. Pada kenyataanya untuk sejumlah kebutuhan,
teknologi inderaja masih ada kelemahannya. Tulisan ini akan mengenalkan pemanfaatan teknologi Wahana Udara Tanpa Awak
(WUTA) untuk mempercepat proses produksi pemetaan tematik. Teknologi ini mampu menghasilkan produk citra ortofoto yang
lebih tajam dalam melihat obyek persil daripada citra satelit dengan kemampuan produksi > 300Ha per hari. Instrumen yang
murah dan portabel memunculkan ide “on demand mapping” dan pembentukan tim surveyor fotogrametri yang efisien bekerja
melayani di luasan relatif kecil (<5.000Ha). Pemetaan akan dapat dilakukan di lokasi kecil yang dianggap berubah atau perlu
direspon cepat, tidak perlu menunggu seluruh wilayah yang luas seperti halnya penggunaan teknologi Inderaja atau Foto Udara
konvensional. Pemetaan dengan memanfaatkan teknologi WUTA mampu menghasilkan citra dengan nilai Ground Sampling
Distance (GSD) < 20cm dengan akurasi posisi Horisontal rata-rata 2 kali GSD.
Kata Kunci
Kunci: Pemetaan kadaster dan penggunaan lahan, citra ortofoto, wahana udara tanpa awak

A. Pengantar
Sejak bulan Mei 2013 lalu, Badan Pertanahan

beban pekerjaan rumah yang saat ini masih
berlangsung. Sampai tahun 2006 lalu, dari sekitar

Nasional (BPN) menambah pelayanan sebagai
penyedia peta tematik. Hal ini akan menambah

195 juta Ha wilayah Indonesia (Sumarto, dkk.
2008) hanya kurang dari 15 persen dari luas
tersebut telah tergambar dalam peta skala besar
pada skala 1:1.000 dan 1:2.500. Oleh sebab itu,

*Staff pengajar di Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas
Teknik Universitas Gadjah Mada. email: caris@ugm.ac.id,
website: http://www.potretudara.com

saat ini teknologi penginderaan jauh (inderaja)
dengan citra satelit resolusi tinggi (citra Ikonos,
QuickBird, GeoEye, WorldView, dll.) sudah
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digunakan dalam produksi peta di BPN, seperti
Peta Penggunaan Lahan dan Peta Dasar Pendaftaran Tanah. Teknologi inderaja dipilih untuk
mempercepat proses produksi dan produknya
paling siap dipasaran. Pada kenyataanya, untuk
sejumlah kebutuhan, teknologi inderaja masih
ada kelemahannya. Beberapa diantaranya seperti
liputan awan, ketergantungan dengan produk
dari luar negeri, dan pengadaan lebih bersifat
terpusat (Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2012
Tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data
Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi).
Disamping itu, ada kebutuhan kasus yang
masih perlu ef isiensi produksi seperti yang
disampaikan oleh Sumarto (2008): “Luas wilayah
pemukiman yang membutuhkan citra resolusi
tinggi total 10 Juta Ha, tersebar di 70.000 lokasi
desa/kelurahan. Sehingga apabila dibagi maka
luas satuan pemukiman per lokasi desa + 140 Ha.”
Maka masih perlu dikembangkan teknologi
pemetaan yang ef isien untuk luasan 100-500Ha.
Fakta lainmya, pada umumnya perubahan pada
wilayah Kota/Pemukiman hanya terjadi pada
sebagian wilayah dengan luas lebih kecil dari 5000
Ha. Perubahan sedikit ini pada banyak kasus tidak dapat terekam seluruhnya oleh sistem pemetaan di BPN yang berjalan saat ini. Maka kondisi
data peta kadaster selalu lebih tua usianya dibandingkan kondisi kenyataan di lapangan yang
berpotensi menyebabkan konflik kepentingan.
Permintaan pasar personil/privat umumnya terbatas pada luasan yang sempit (< 5.000 Ha), biaya
terbatas, dan kebutuhan interpretasi visual,
sehingga diperlukan resolusi spasial yang tinggi.
Dari sisi teknologi perlu dikembangkan sistem
pemetaan lahan/persil yang bercirikan: biaya rendah, mudah dioperasikan oleh tenaga lokal, cepat
dalam proses produksi, dan kualitas yang memadai untuk dapat melihat obyek persil. Penggunaan teknologi Wahana Udara Tanpa Awak (WUTA)

untuk pemetaan dari udara adalah pilihan yang
ef isien untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Tulisan ini memperkenalkan ide pemanfaatan WUTA dalam bentuk tim surveyor fotogrametri untuk memenuhi kebutuhan produksi
peta kadaster di BPN. Tim surveyor ini didef inisikan sebagai suatu tim teknis yang memiliki kompetensi untuk memproduksi data geospasial secara mandiri yang dilakukan dengan
teknologi fotogrametri digital dan kamera digital sebagai sensor pencitraan yang dibawa oleh
Wahana Udara Tanpa Awak (WUTA). Data geospasial yang bisa diberikan adalah citra ortofoto
resolusi tinggi, dan model elevasi digital dari
suatu obyek/kawasan. Ilustrasi tim ini adalah
seperti halnya tim land-surveyor dengan perangkat total station atau RTK-GPS (Real-time Kinematic Global Positioning System), maka tim surveyor fotogrametri membawa perangkat kamera
digital yang ditempatkan pada wahana udara atau
darat yang portabel (lihat Gambar 1). Selanjutnya
tulisan ini akan menggambarkan lebih mendetail
yang meliputi arsitektur sistem dan sejumlah
contoh kasus pemanfaatannya, dan diskusi kelebihan dan kelemahan teknologi ini secara praktis.

Gambar 1. Ilustrasi tim land-surveyor dan tim
surveyor fotogrametri.
B. Sistem Pemetaan Memanfaatkan
Wahana Udara Tanpa Awak
Dalam sepuluh tahun terakhir ini kembali
muncul sejumlah penelitian yang memanfaatkan
instrumen Wahana Udara Tanpa Awak (WUTA)
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dalam sistem pemetaan dari udara untuk produksi peta skala besar (>1/10.000). Salah satunya
dikembangkan di Laboratorium Fotogrametri
dan Inderaja Teknik Geodesi Universitas Gadjah
Mada sejak tahun 2005 yang disebut RIMS: Rapid
Imaging and Mapping System (lihat http://
www.potretudara.com). Sistem ini dimaksudkan
untuk mengisi kebutuhan pemetaan yang
berbiaya rendah pada cakupan wilayah < 5.000Ha
(lihat Rokhmana, 2007, Rokhmana, 2008, Rokhmana, 2009). Arsitektur sistem dapat dilihat pada
Gambar 2. Hakekat dari sistem ini adalah penggunaan suatu wahana udara portabel (model
aeromodelling) sebagai platform pembawa kamera digital (sensor pencitraan) untuk melakukan pekerjaan pemotretan dari udara pada posisi
eksposur yang telah direncanakan (jalur terbang).
Selanjutnya dari foto udara tersebut dapat
diproses secara fotogrametrik menjadi data
spasial seperti citra ortofoto, data elevasi digital,
pengukuran bentuk dan dimensi, dll.

avionic-autopilot; (2) sensor pencitraan (kamera
pocket) dan dudukannya; (3) pemrosesan data
dan visualisasi hasil; (4) stasiun pengontrol di
darat; dan (5) software pengolah fotogrametri
dengan algoritma structure from motion. Tabel
1 menunjukkan karakteristik dari sistem
instrumentasi dengan memanfaatkan WUTA
sebagai platform pembawa kamera digital dan
sistem avionik navigasi wahana. Interval shutter
camera menggunakan script program yang bisa
diatur kecepatannya sehingga jeda waktu antar
eksposure dapat diatur. Jadi pada hakekatnya tim
surveyor fotogrametri mengerjakan pekerjaan
pemetaan fotogrametri dengan instrumentasi
yang disederhanakan agar dapat dikerjakan oleh
personil dan perangkat yang banyak tersedia di
pasaran teknologi informasi pada umumnya.
Tabel 1. Karakteristik sistem instrumentasi
dengan memanfaatkan WUTA

Tipe Wahana
Udara

Gambar 2. Arsitektur sistem pemetaan dari udara
mamanfaatkan WUTA.
Seperti halnya tim survei pada umumnya, tim
surveyor fotogrammetri terdiri dari bagian
instrumentasi dan personil yang menjalankan
sistem ini. Personil tim ini terdiri dari (1) pilot
yang mengoperasikan wahana pembawa kamera,
(2) Pembantu navigasi pilot; dan (3) koordinator
yang bertugas survei titik kontrol, dan pemrosesan fotogrametri digital. Sedangkan instrumen
utama terdiri dari sejumlah modul, yaitu (1) Wahana Udara Tanpa Awak yang dilengkapi dengan
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- Type High -Wing Semi Glider
- Fitur :
Autonomous Flight
Cruise speed: 50 km per jam
Endurance: < 40 menit
Max. Crosswind 30km/jam
Jangkauan R/C dan telemetry: < 10km
Kemampuan liputan sekali terbang: < 300 Ha
Portable Backpack < 3kg
Take-Off (Hand Launch)
Landing: belly atau net landing atau parachute
drop
Power: Motor electric brushless
Flying High: 200m – 450m

Sistem Avionik

Autopilot System (open source: Ardupilot Controller)
R/C min. 7 CH dan booster 433MHz Long Range
Radio < 20km
RF Modem for data telemetry (900MHz 1Watt) <
20km
GPS Logger Freq. 5Hz

Sensor Kamera

Point and Shoot Digital Camera 12 -14 MPix, field of
view > 65deg
Canon S100 dengan GPS Tag Enabled
Mounting and anti-vibration system d engan Foam

Portable Ground
Control Station
(Laptop dan
Booster
Antenna)

Open Source Mission Planner
Laptop atau netbook
Antenna > 8 dBi
Universal Extended Baterai untuk netbook dan RF
receiver

Pemrosesan
Data

Software fotogrametri dengan structure from motion
Software interpretasi citra (ecognition)
Software Quantum GIS (open source GIS)
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Modul pemrosesan data didesain sedemikian
rupa agar dapat menghasilkan sejumlah produk

dala pada keterbatasan dana, karena biaya pengadaannya jauh lebih mahal dibandingkan citra

dasar seperti: (1) Ortofoto, (2) Model Elevasi Digital, dan (3) 3D modeling. Untuk kebutuhan pro-

satelit. Tetapi penggunaan WUTA dapat mereduksi kebutuhan biaya, sebab WUTA dapat diap-

duk pemetaan di BPN, maka produk dasar yang
sesuai adalah citra mosaik ortofoto.

likasikan dengan efisien pada luasan kecil (< 5.000
Ha). Tabel 2 mengilustrasikan perbandingan prak-

C. Citra Foto Udara VS Citra Satelit

tis antara citra satelit dengan citra foto udara.
Sistem pemotretan dengan wahana udara

Saat ini citra satelit resolusi sangat tinggi
seperti citra satelit IKONOS dan QUICKBIRD
telah banyak diminta untuk keperluan pemetaan
di bidang kadaster. Citra satelit memiliki kelemahan utama adanya liputan awan yang menghalangi pandangan obyek di bumi. Disamping
itu, citra satelit tidak dapat digunakan untuk
produksi Peta dengan skala yang lebih besar dari
1/2.500. Di lain pihak, citra foto udara menjadi
substitusi yang melengkapi kebutuhan pengguna untuk produksi skala 1/5.000 – 1/1.000. Penggunaan foto udara metode konvensional terkenTabel 2. Perbandingan produk citra foto udara
dan citra satelit
Resolusi spasial citra
satelit di pasaran
Ikonos (1m);
Quickbird (0.6m);
GeoEye (0.45m);
WorldView (0.5m)
Resolusi spasial citra
foto udara
memanfaatkan
WUTA (5cm – 20cm)
Citra satelit ada
minimum order,
sedangkan citra dari
WUTA efektif untuk
luasan 5 – 5.000Ha.
Biaya pengadaan citra
Rp. 2.300 – Rp. 4.000
per Ha dan belum
pandangan stereo
untuk menghasilkan
model elevasi digital
Biaya foto udara
dengan WUTA Rp.
25.000 – Rp. 45.000
per Ha tergantung
luasan dan sudah
menghasilkan
pandangan stereo.
Foto Udara Mampu
melihat sampai batas
pematang sawah dan
obyek di dalam
bidang tersebut
Foto udara dari
WUTA bebas awan,
sebab terbang
dibawah awan (<
300m)
Usia data WUTA
lebih terkini, sebab
dapat merekam foto
(near-realtime) pada
saat diperlukan
Interpretasi pada
citra foto udara
menghasilkan obyek
penggunaan lahan
yang lebih detail

Resolusi Citra Foto Udara lebih tajam 3 – 8 kali dari citra satelit
Liputan Awan

tanpa awak memiliki tingkat portabilitas yang
lebih tinggi dibandingkan penggunaan pesawat
udara standar. Penggunaan wahana udara tanpa
awak dapat mereduksi kebutuhan biaya sewa
pesawat yang mahal. Sehingga pada luasan < 10
Ha pun dapat ef isien untuk dilakukan pemotretan udara.
A. Diskusi Kualitas Produk Ortofoto
Memanfaatkan WUTA
Berbeda dengan pemetaan fotogrametri konvensional dengan pesawat berawak dan instrumen profesional, sistem WUTA menggunakan
instrumen hobi/amatir yang banyak dipasaran
(mass product) dengan kualitasnya lebih rendah.
Agar bisa memenuhi kebutuhan professional,
maka perlu sejumlah perlakuan dan perbaikan
khusus untuk meningkatkan kemampuan dan
memberikan kualitas akurasi yang memenuhi
standar. Berikut ini sejumlah upaya peningkatan
kualitas dan kelemahan yang masih timbul
dalam pemanfaatan WUTA, sebagai berikut:
1. Salah satu sumber kesalahan dominan adalah
penggunaan kamera non-metrik tipe point
and shoot/pocket. Bekerja dengan kamera

Citra foto udara bebas awan dan merekam data terkini

non-metrik, terdapat sejumlah isu terkait
akurasi, yaitu: (1) Kualitas lensa non-metrik,
dan (2) Kestabilan Lensa. Persoalan akurasi
ini diselesaikan dengan prosedur In-Flight
Selft-Calibration. Hasil presisi hitungan
triangulasi udara umumnya dapat mencapai
< 2 piksel. Tabel 3 menunjukkan ilustrasi perbaikan kualitas lensa yang cukup signif ikan.

Interpretasi penggunaan lahan pada citra foto udara lebih detail

Catur Aries Rokhmana: Percepatan Pemetaan Kadaster...: 263-268

Tabel 3. Perbandingan akurasi hasil Adjustment pada kamera Canon Ixus 125HS
Metode Adjustment
rms (micron)
Tanpa camera calibration
18.6 (7.75 pixel)
Bundle Adjustment with Self
2.83 (1.17 pixel)
Calibration (in flight calibration)

Keterangan: ukuran 1 pixel sensor CCD 2.4 dan
hasil dapat bervariasi tergantung kualitas lensa
2. Penggunaan WUTA dengan berat saat
terbang (takeoff weight) < 3kg menyebabkan
tidak tahan terhadap cross wind di udara,
maka pada saat cuaca berangin > 30km/jam
akan sulit untuk dapat mengikuti rencana
jalur terbang secara sempurna. Untuk mengkompensasi kelemahan ini dilakukan dengan
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kisar 15cm – 60cm tergantung nilai GSD pada
saat pemotretan udara dilakukan.
6. Konfigurasi foto udara dari WUTA memiliki
sudut Stereo (parallax) = 17-25 derajat yang
dapat memenuhi spesifikasi untuk hitungan
tipe terain pegunungan.
7. Problem utama yang menjadi keterbatasan
teknik survei dari udara adalah obyek yang
akan diukur tidak dapat terlihat akibat tertutup oleh obyek lainnya yang lebih tinggi (lihat Gambar 2). Pada umumnya vegetasi rapat
atau bangunan menjadi penghalang untuk
dapat melihat obyek batas persil.

memperlebar area overlap menjadi 85% dan
sidelap 20%. Akibatnya akan diperoleh jumlah foto yang lebih banyak dari pada perekaman konvensional yang umumnya menggunakan tingkat overlap 60% dan sidelap 10%.
Selanjutnya perlu otomatisasi untuk menangani jumlah foto yang lebih banyak.
3. Jumlah foto yang banyak dan tingkat overlap
yang besar dapat digunakan untuk peningkatan kualitas produksi. Proses otomatisasi

Gambar 2. Ilustrasi keterbatasan kemampuan
survei dari udara.

triangulasi udara dengan algoritma image
matching lebih reliabel hasilnya, sebab nilai

8. Gambar 3 mengilustrasikan hasil percobaan
perhitungan luas petak sawah antara pengu-

korelasi antar foto lebih tinggi. Satu obyek
akan terekam di lebih dari 4 (empat) frame

kuran luas di lapangan dengan pita ukur
dibandingkan pengukuran luas di citra orto-

foto yang menyebabkan banyak redundansi
data, sehingga dapat meningkatkan presisi

foto (Rokhmana, 2009). Hasil evaluasi membuktikan bahwa seluruh perbedaan hasil

hitungan. Disamping itu, jumlah titik tiepoint dapat mencapai jutaan titik yang

ukuran luas telah memenuhi spesif ikasi toleransi perbedaan yang luas yang disyaratkan

menyebabkan presisi hitungan triangulasi
udara (bundle adjustment) menjadi lebih
stabil dan reliabel.
4. Citra foto udara dari WUTA umumnya
memiliki GSD (Ground Sampling Distance)
=5cm - 20cm yang memenuhi spesif ikasi
untuk pembuatan peta sampai skala 1/1.000.
5. Pada umumnya, kualitas posisi horizontal
dapat mencapai 2 kali ukuran GSD atau ber-

Gambar 3. Ilustrasi hasil evaluasi perbedaan
hitungan luas persil
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B. Kesimpulan
Tulisan ini telah memberikan ilustrasi pemanfaatan teknologi WUTA untuk kegiatan produksi
pemetaan kadaster. Teknologi ini mengenalkan
ide pembentukan tim surveyor fotogrametri atau.
Tim terdiri dari bagian instrumentasi dan
personil yang menjalankan sistem ini. Sistem ini
dapat menghasilkan sejumlah produk dasar yang
tidak selalu untuk tujuan survei-pemetaan saja,
tetapi lebih luas pada penyedia jasa informasi
spasial. Pemetaan akan dapat dilakukan di lokasi
kecil yang dianggap berubah atau perlu direspon
cepat saja, tidak perlu menunggu seluruh
wilayah yang luas seperti halnya penggunaan
teknologi Inderaja atau Foto Udara konvensional.
Pemetaan dengan memanfaatkan teknologi
WUTA mampu menghasilkan citra dengan nilai
Ground Sampling Distance (GSD) < 20cm
dengan akurasi posisi Horisontal rata-rata 2 kali
GSD. Gambar yang dihasilkan cukup jelas untuk
dapat diinterpretasi sampai tingkat obyek
penggunaan lahan.. Dimasa mendatang dengan
semakin majunya sensor optik-elektrik, sistem
tele-kontrol, dan sistem auto-pilot, maka
diharapkan pekerjaan surveyor berbasis
fotogrametri akan semakin mudah dan costeffectives.
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PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM TENURIAL
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA
Farida Patittingi*

Abstrack: Social justice as a principe of Pancasila should become a basis of political law on a regulating the national agrarian
resources, especially at coastal areas and small islands. This is to realize the welfare of all the Indonesian citizens. The
internalization principle of social justice in regulating land tenure tand ownership at the above mentioned places can show the
balannced and propotioronal distribution of land tenure and ownership for stakeholders; ivestors, society and the government.
Keywor
ds
eywords
ds: Citizen, investor, and goverment.
Intisari
Intisari: Keadilan sosial (social justice) sebagai prinsip yang bersumber dari Pancasila, seyogyanya menjadi dasar pijakan dari
politik hukum pengaturan sumberdaya agraria nasional, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Internalisasi prinsip keadilan sosial (social justice) dalam pengaturan penguasaan dan
pemilikan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat mewujudkan distribusi penguasaan dan pemilikan sumberdaya
tanah secara seimbang dan proporsional kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), baik masyarakat, investor dan
pemerintah sendiri.
Kata kunci
kunci: Masyarakat, investor, dan pemerintah.

A. Pengantar

Realitas demikian ditemukan dari penelitian

Pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam

dalam rangka penyelesaian studi S2 saya di Uni-

realitasnya saat ini masih cenderung didasarkan
pada paradigma positivistic legalistic, sehingga

terkait dengan penguasaan dan pemilikan tanah

berakibat pada pemarginalan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah

permasalahan ini saya lanjutkan dalam penelitian

turun-temurun mendiami wilayah tersebut,
sehingga berujung pada ketidakadilan dalam

Penelitian ini melahirkan temuan bahwa ternyata

penguasaan dan pemilikan tanah. Padahal, hak
milik atas tanah oleh seseorang adalah hak asasi

proporsional atas penguasaan dan pemilikan

manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa: “setiap orang ber-

khususnya kepada masyarakat yang sudah

hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara

Mereka dengan mudah terusir dari tanahnya

sewenang-wenang oleh siapa pun”.

bukti tertulis sebagaimana yang selalu dituntut

versitas Gadjah Mada, dengan fokus penelitian
pulau-pulau kecil. Kajian mendalam terhadap
S3 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin.
Negara belum memberikan keberpihakan yang
tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
turun-temurun mendiami wilayah tersebut.
hanya karena tidak mampu menunjukkan alat
dalam pembuktian haknya. Padahal, Undang-

* Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, e-mail:
patittingi@yahoo.co.id.

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang lebih dikenal
dengan UUPA) yang merupakan landasan
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hukum kebijakan agraria nasional, mendasarkan
diri pada Hukum Adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia, mengakui cara-cara pemilikan
tanah berdasarkan kenyataan penguasaan f isik

diciptakan oleh Negara yang lebih berbasis pada
paradigma positivistik-legalistik, sehingga
dengan mudah menghancurkan basis hukum
yang berlaku di antara masyarakat secara turun-

Idealnya, Indonesia sebagai negara kepulauan

temurun yang disebut Hukum Adat yang dianggap tidak dapat memberikan kepastian hukum

terbesar di dunia, seharusnya mampu menjadikan sumberdaya alam yang luas dan melimpah

dalam arti yang formal (pembuktian secara
tertulis).

di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk tanah sebagai penyangga utamanya sebagai

Dalam dimensi waktu, tidak dapat dipungkiri

secara turun-temurun.

bahwa betapapun Hukum Adat sebagai hukum

sumber utama kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Penegasan Indonesia sebagai negara kepu-

asli masyarakat Indonesia telah kuat berakar

lauan dinyatakan dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-

Indonesia, namun perkembangan hukum

sia Tahun 1945 Pasal 25A, yaitu: “Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan

ikut mempengaruhi sistem hukum yang berlaku

yang berdiri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan

nesia sebagai negara jajahan tidak mampu

undang-undang.” Penegasan tersebut bukan
tanpa alasan, sebab fakta fisik membuktikan bah-

hukum Belanda. Di samping itu, politik hukum

wa Indonesia terbentuk dari konfigurasi pulaupulau yang berjumlah sekitar 17.504 dengan garis

asas konkordansi dan asas ketunggalan hukum

pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar
5,8 juta km1. Konf igurasi pulau yang demikian

hukum Belanda di semua negara-negara

banyak tersebut, ternyata sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil yang jumlahnya diper-

Pemikiran dan paradigma hukum modern

2

dibenak sanubari dan denyut kehidupan bangsa
modern pada abad ke-19 di negara-negara Eropa
di Indonesia. Secara empiris dan politis, Indomelepaskan diri dari proses transpalantasi
pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan
(een heidsbeginsel) mengharuskan keberlakuan
jajahannya, termasuk Indonesia.
(Eropa) tersebut kemudian melahirkan aliran po-

kirakan lebih dari 10.000 buah.
Namun realitasnya, kemiskinan justru lebih

sitivistik-legalistik (legal-positivism), yang

utama menjerat lapisan masyarakat yang hidup
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keadilan

yang berlandaskan pada objek yang real dan

sosial (social justice) sebagai tujuan berbangsa
dan bernegara belum dirasakan sepenuhnya oleh

ka. Sampai saat ini aliran ini telah mendapatkan

masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Mereka
selalu menjadi entitas yang termarginalkan keti-

Hukum dipandang sebagai suatu institusi yang

ka harus berhadapan dengan kekuatan besar
kaum kapitalis dan keperkasaan hukum yang

sir-anasir non-hukum, seperti politik, ekonomi,

1

Dahuri, Rokhmin, et.al., 2001. Pengelolaan Sumberdaya
Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta, hlm.1.
2
Farida Patittingi. 2012. Dimensi Hukum Pulau-Pulau
Kecil di Indonesia. Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah. Penerbit Rangkang Education. Yogyakarta, hlm. 1-2.

memiliki ciri khas yang bertumpu pada formalitas
berangkat dari dedukasi dengan kekuatan logitempat yang signifikan pada kajian teori hukum.
otonom dan murni, dan bebas dari berbagai anasosial dan bahkan moralitas. Paradigma positivistic-legalistik inilah kemudian mempengaruhi
bangunan hukum di Indonesia yang dibentuk
secara formal dan menjadikan setiap yang
dianggap hukum itu hanyalah yang tertulis dan
dapat dibuktikan secara f isik. Dasar pemikiran

Farida Patittingi: Pronsip Keadilan Sosial dalam Sistem Tenurial ...: 269-284
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inilah yang kemudian menjadikan hukum di

tanah negara3, walaupun masyarakat pesisir dan

Indonesia kehilangan akar kulturalnya. Hukum

pulau-pulau kecil telah menguasai tanah tersebut

yang lahir menjadi kaku dan kering, sehingga

secara turun-temurun sebagai alas hak kepemi-

cenderung mengabaikan resonansi keadilan dan

likan tanah.

denyut harmonisasi yang berintikan kedamaian

Kondisi demikian tentunya akan mempenga-

dalam masyarakat. Hukum yang lahir lebih

ruhi keterjangkauan akses terhadap sumbersumber ekonomi lainnya yang dapat membantu

mengedepankan kebebasan dan kepentingan
individu daripada kepentingan sosial dan negara
sebagai prasyarat terwujudnya keadilan substantif, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Elemen masyarakat yang paling sering merasakan kekakuan dan kekeringan hukum tersebut
adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal, termasuk yang hidup di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya dalam
mempertahankan “sejengkal” hak atas tanah dan
perairan di sekitarnya yang telah dikuasai dan
dimanfaatkannya secara turun-temurun.
Kenyataan ini menjadi ironi, sebab Konstitusi
Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menjamin eksistensi
dengan segala hak yang melekat pada masyarakat hukum adat sebagai bagian dari kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sebagaimana secara
tegas dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945, bahwa: “Negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.
Peletakan keberpihakan Negara terhadap
entitas masyarakat hukum adat, termasuk yang
ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seharusnya mampu mendorong lahirnya peraturan
perundang-undangan dan kebijakan hukum
yang lebih berpihak pada kepentingan elemen
masyarakat tersebut. Namun ternyata dalam
hukum positif Indonesia, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil langsung dikategorikan sebagai

meningkatkan taraf hidup dan penghidupannya,
sehingga kemiskinan masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil masih saja terjadi. Data dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Tahun 2013 menunjukkan bahwa pada
akhir tahun 2012, jumlah penduduk miskin di
wilayah pesisir mencapai 7,87 juta orang atau
27,24 % dari total penduduk miskin di Indonesia yang berjumlah 28,59 juta jiwa.
Oleh karena itu, kita perlu kembali merenungkan makna keadilan sosial (social justice)
bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan
yang hendak dicapai oleh Negara ketika mengikrarkan kemerdekaannya.
B. Makna Keadilan Sosial (Social Justice)
Keadilan sosial (social justice) adalah prinsip
yang bersumber dari Pancasila sebagai Dasar
Negara Republik Indonesia. Prinsip tersebut
kemudian menjadi dasar pijakan dari kehendak
Negara untuk mewujudkan tekad dan cita-cita
luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam
Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945), yaitu “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Dengan mendasarkan pada teori causalita,
keberadaan Pancasila bagi bangsa Indonesia
3

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah.
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menurut Notonagoro4 dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Causa maretialis Pancasila

Untuk itu, maka segenap komponen bangsa
perlu berupaya memahami secara menyeluruh

adalah adat kebiasaan, kebudayaan dan agama
bangsa Indonesia. Causa formalisnya adalah for-

atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan
dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang

mulasi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Causa f inalis ada-

alam serta kebenaran tentang Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisi di antara ketiganya5.

lah dasar negara dan causa eff icien adalah dasar
falsafah negara. Berdasarkan teori causalitas

Ketika kita kembali melakukan perenungan
mendalam terhadap tujuan yang hendak dicapai

tersebut, dalam analisis ilmiah tentang hakikat
dan hubungan antara Tuhan YME dengan

oleh Negara dan Bangsa Indonesia ketika
mengikrarkan kemerdekaannya, sesungguhnya

manusia, Notonagoro berkesimpulan bahwa
Tuhan YME adalah merupakan causa prima dan

mengkristal pada satu tujuan utama yaitu
hendak mewujudkan keadilan sosial bagi selu-

motor immobilis. Sementara itu, hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan YME tersusun mono-

ruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, seyogyanya keadilan sosial menjadi tolok ukur untuk

pluralis, sarwa tunggal (jiwa-tubuh, individusosial, laki-perempuan, dan sebagainya) yang

seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan
di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita

dalam keseluruhan dan keutuhannya beraktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan ke-

luhur bangsa Indonesia tersebut.
Namun pertanyaannya adalah apakah ke-

manusiaannya yang mengarah pada kesempurnaan (absolute, mutlak).
Tuhan YME telah menganugerahi nilai-nilai

adilan sosial sudah menjadi tolok ukur dalam
setiap gerak dan dinamika berbangsa dan bernegara di Indonesia selama ini? Sudah sejauh ma-

kebenaran dan keadilan kepada bangsa Indonesia. Nilai-nilai Ketuhanan itu telah menjadi sum-

na Negara dan Bangsa Indonesia berjalan untuk
mewujudkan keadilan sosial yang hendak ditu-

ber inspirasi dan motivasi bagi munculnya nilainilai lain. Secara filosof is, setiap nilai harus ber-

junya? Bagaimanakah Negara dan bangsa Indonesia memaknai prinsip keadilan sosial dalam dina-

sumber atau dijiwai oleh nilai Ketuhanan Yang
Maha Esa. Keharusan demikian, membawa kon-

mika kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut?
Segenap pertanyaan di atas seakan mengge-

sekuensi bahwa seluruh nilai-nilai yang ada
dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan

litik rasa keadilan (justice feeling) kita, ketika
menyaksikan ketimpangan pengaturan pengu-

satu kesatuan utuh sebagaimana disebut dalam
sistem nilai. Sistem nilai itulah kemudian dikenal

asaan dan pemilikan tanah yang lebih memihak
kepada kepentingan pemilik modal besar ketim-

dengan sebutan Pancasila.
Pancasila sebagai sistem nilai akan berfungsi

bang memberikan penguatan terhadap kedudukan hak masyarakat hukum adat atas tanah.

sebagai pandangan hidup (way of life, weltanschauung), apabila semua komponen bangsa

Mengapa mereka selalu termarginalkan, khususnya dalam mempertahankan hak atas tanah dan

telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila.
Atas dasar keyakinannya itu, maka nilai-nilai

perairan di sekitarnya yang hanya “sejengkal”
dibandingkan penguasaan dan pemilikan tanah

Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafati.

kaum kapitalis yang seakan tak berbatas.
Adalah sebuah realitas bahwa telah terjadi

4

Dalam Sudjito. 2012. Hukum Dalam Pelangi Kehidupan. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, hlm. 30-31.

ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan
5

Ibid.

Farida Patittingi: Pronsip Keadilan Sosial dalam Sistem Tenurial ...: 269-284

273

tanah di Indonesia. Tanah-tanah yang luas dan
strategis ternyata dikuasai dan dimiliki oleh

Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang
dikuasai oleh Negara yang perlu dijaga kelesta-

hanya sebagian kecil bangsa Indonesia yang
memiliki kedudukan yang kuat dari aspek

riannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi seka-

ekonomi, politik dan hukum. Sementara tanah
yang sempit dan tidak produktif itulah yang

rang maupun bagi generasi yang akan datang.
Sebagai bagian dari sumber daya alam, wilayah

diperebutkan oleh sebagian besar Bangsa Indonesia6. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi
yang sangat besar dan strategis bagi pengem-

yang strategis menjadi “primadona” bagi pemilik
modal (kaum kapitalis) yang dapat diakses

bangan sosial, budaya, ekonomi, lingkungan
(ekologi) dan penyangga kedaulatan bangsa.

dengan mudah oleh mereka. Ketimpangan demikian seharusnya tidak terjadi, jika prinsip ke-

Kekayaan nasional tersebut telah ditasbihkan
dalam Konstitusi Negara UUD 1945 untuk diper-

adilan sosial (social justice) menjelma dalam setiap dinamika kehidupan sosial tersebut.

gunakan demi pencapaian sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pasal 33 (3) UUD 1945

Menurut John Rowls7, subjek utama prinsip
keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat,

menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu
skema kerjasama. Prinsip-prinsip tersebut

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konsepsi hak mengu-

mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam
institusi-institusi ini serta menentukan pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial.

asai negara dalam hubungan dengan sumberdaya alam (tanah) sebagaimana ditentukan
dalam UUD 1945 tersebut ditegaskan kembali

Untuk itu, Pancasila sebagai dasar Negara yang
merupakan tatanan kehidupan berbangsa dan

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

bernegara, hendaknya dijadikan tolok ukur bagi
hukum dalam membagi sumber-sumber kehi-

(yang lebih dikenal dengan UUPA).
UUPA berpangkal pada pendirian bahwa

dupan bangsa Indonesia berupa tanah tersebut,
agar dapat dinikmati oleh komponen bangsa ini

untuk mencapai apa yang ditentukan dalam
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak perlu dan tidak

secara seimbang dalam basis keadilan sosial. Sebab, politik hukum pertanahan nasional adalah

pula pada tempatnya, Negara bertindak sebagai
pemilik tanah. Adalah lebih tepat, jika Negara

tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
bertindak selaku badan penguasa. Atas dasar

C. Dasar Hukum Pengaturan

tersebut maka Pasal 2 ayat (1) UUPA menentukan
bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk

Penguasaan dan Pemilikan Tanah di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu,
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara

bagian dari sumberdaya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa

sebagai organisasi kekayaan seluruh rakyat”. Dalam konteks ini, maka hubungan antara Negara

6

Joyo Winoto. “Kuliah Umum Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI”. Universitas Hasanuddin.
Makassar. 19 September 2011.
7
John Rowls. 2006. A Theori of Justice. Teori Keadilan.
Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm 65.

dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan memiliki.8
8

Farida Patittingi. 2012. Ibid., hlm. 89.
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Konsepsi hubungan Negara dengan sumberdaya alam tersebut berangkat dari asumsi bahwa

interpretasi otentik mengenai Hak Menguasai
Negara yang dimaksud oleh UUD 1945, sebagai

Negara sebagai subjek dalam arti personif ikasi
dari seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagai per-

hubungan yang bersifat publik semata-mata.
Dengan demikian, tidak akan ada lagi tafsiran

orangan atau badan kenegaraan. Dalam konsepsi
ini, Negara tidak lepas dari rakyatnya, maka hak

lain mengenai tafsiran dikuasai dalam pasal UUD
tersebut.

Negara adalah hak kommunes atau hak imperium, yaitu hak menguasai tanah atau penggu-

Sementara istilah “bersifat pribadi” menunjuk
kepada kewenangan pemegang hak untuk

naannya.9
Dengan demikian, maka hubungan Negara

menggunakan tanah yang bersangkutan bagi
kepentingan dan dalam memenuhi kebutuhan

dengan tanah dalam konsep Hak Menguasai
Negara tersebut adalah hubungan yang mem-

pribadi dan keluarganya. Hal ini dipertegas
dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yang menyatakan,

berikan wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia,

bahwa: “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik
laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan

untuk pada tingkatan tertinggi:
(1) Mengatur dan menyelenggarakan perun-

yang sama untuk memperoleh suatu hak atas
tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasil-

tukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

nya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.
Kata-kata “untuk mendapat manfaat dan hasil-

(2)Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan
bumi, air dan ruang angkasa;

nya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”
menunjukkan sifat pribadi dari hak-hak atas
tanah dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional.

(3)Menentukan dan mengatr hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan per-

Wewenang negara untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang termasuk

buatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.

masyarakat hukum adat dengan tanah terkait
erat dengan hubungan hukum antara negara

Isi wewenang negara tersebut semata-mata
bersifat publik, yaitu wewenang untuk mengatur

dengan tanah. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum antara negara dengan tanah

dan bukan wewenang untuk menguasai tanah
secara f isik dan menggunakan tanahnya seba-

sangat mempengaruhi dan menentukan isi
peraturan perundang-undangan yang mengatur

gaimana wewenang pemegang hak atas tanah
yang bersifat pribadi. Istilah “bersifat publik”

tentang hubungan hukum antara orang-orang
dengan tanah dan masyarakat hukum adat

diambil dari istilah Boedi Harsono 10 bahwa
dengan rincian kewenangan, menentukan dan

dengan tanah ulayatnya, serta pengakuan dan
perlindungan hak-hak yang timbul dari hu-

menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam
Pasal 2 tersebut, oleh UUPA diberikan suatu

bungan-hubungan hukum tersebut.11
Landasan konstitusional dalam penguasaan
dan pemilikan tanah tersebut di atas hendak
memberikan rambu-rambu dalam pengaturan

9

Imam Soetiknjo. 1994. Politik Agraria Nasional.
Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, hlm.
20.
10
Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia.
Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi
dan Pelaksanaannya. Penerbit Djambatan. Jakarta, hlm. 234.

penguasaan dan pemilikan tanah, termasuk
11

Muhammad Bakri. 2007. Hak Menguasai Tanah oleh
Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria).
Penerbit Citra Media. Yogyakarta, hlm.7.
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penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun karena wi-

Pasal 6213 PP Nomor 40 Tahun 1996, terhadap
tanah pulau-pulau kecil dapat saja diberikan hak

layah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki
karakteristik khas yang berbeda dengan wilayah

atas tanah tertentu, namun dengan persyaratan
yang ketat. Selama peraturan pemerintah yang

daratan utama (mainland), seperti rentan terhadap perubahan lingkungan, dan merupakan

dimaksud dalam Pasal 60 belum diterbitkan,
maka peraturan perundang-undangan menge-

wilayah penyangga kedaulatan bangsa, maka
pengaturan penguasaan dan pemilikan tanahnya

nai HGU, HGB dan HP tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

pun seharusnya mempertimbangkan karakteristik khas tersebut. Selain itu, harus memperhati-

peraturan pemerintah.
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Per-

kan aspek sempadan pantai sebagai daerah perlindungan dan pengaturan akses publik. Sempa-

tanahan Nasional memberikan arahan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut dengan

dan pantai12 adalah daratan sepanjang tepian
yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan

Surat Edaran Nomor 500-1197, tanggal 3 Juni 1997,
yang kemudian dipertegas kembali dengan Surat

kondisi f isik pantai minimal 100 (seratus) meter
dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pene-

Edaran Nomor 500-1698, tanggal 14 Juli 1997,
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah

tapan batas sempadan pantai dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan

Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh

karakteristik topograf i, biof isik, hidro-eseanograf i pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya
serta ketentuan lain.

Indonesia. Pertimbangan dikeluarkannya Surat
Edaran itu karena banyaknya permohonan yang
diajukan untuk mendapatkan hak atas tanah

Kecenderungan pengaturan penguasaan dan
pemilikan tanah di wilayah pesisir dan pulau-

yang seluruhnya merupakan pulau atau yang
berbatasan dengan pantai, sementara ketentuan

pulau kecil secara khusus dapat dilihat pada
pengembangan regulasi yang terkait dengan itu.

Pasal 60 dan penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa terhadap permohonan hak atas

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan

tanah yang seluruhnya merupakan pulau untuk
tidak dilayani sampai dikeluarkannya Peraturan

dan Hak Pakai atas Tanah, Pasal 60 menentukan,
bahwa: “Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna

Pemerintah yang mengatur hal tersebut. Surat
Edaran itulah yang menjadi acuan bagi Kepala

Bangunan dan Hak Pakai atas sebidang Tanah
yang seluruhnya merupakan pulau atau yang

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi maupun Kepala Kantor Pertanahan

berbatasan dengan pantai diatur tersendiri
dengan Peraturan Pemerintah”. Penjelasan Pasal

Kabupaten/Kota dalam menyikapi permohonan
hak atas tanah di pulau-pulau kecil, karena belum

60 menegaskan bahwa dengan adanya ketentuan
ini maka permintaan-permintaan hak atas tanah

ada peraturan pemerintah yang diterbitkan
berkaitan dengan pengaturan pertanahan di

yang baru yang seluruhnya merupakan pulau
dan berbatasan dengan pantai tidak akan dilayani

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Saat ini,

sampai terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut.
Namun demikian, jika merujuk pada ketentuan
12

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

13

Selama peraturan pemerintah yang dimaksud dalam
Pasal 60 belum diterbitkan, maka peraturan perundangundangan mengenai HGU, HGB dan HP tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
peraturan pemerintah.
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pengaturannya baru sebatas kebijakan penataan
pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil, tetapi belum dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Artinya, pengaturan pertanahan di pulau-pulau kecil secara
umum masih tunduk pada UUPA dan peraturan
pelaksanaannya yang terkait dengan pemberian
hak atas tanah.
Secara kelembagaan, indikasi pengaturan
pertanahan secara khusus di pulau-pulau kecil,
juga dapat dilihat dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Badan Pertanahan
Nasional. Dalam struktur tersebut terdapat satu
direktorat yang menangani secara khusus
mengenai pulau-pulau kecil, yaitu Direktorat
Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan
dan Wilayah Tertentu yang berada di bawah
Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Keberadaan Direktorat Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu dilatari oleh pertimbangan bahwa memang
pada umumnya tanah itu dikelola secara umum,
tetapi ada kawasan tertentu yang memang harus
dikelola secara khusus, seperti wilayah pesisir,
pulau-pulau kecil, kawasan tertentu, karena memiliki karakteristik tertentu. Selain regulasi di
bidang pertanahan tersebut di atas, telah terbit
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil sebagai acuan dalam pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil secara spesifik.
Segenap acuan hukum tersebut di atas, hendaknya dijadikan rujukan dalam pengaturan
penguasaan dan pemilikan tanah wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, karena dalam pandangan
saya, tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil tidak boleh dipandang sama dengan tanah
di daratan biasa (mainland), karena kekhasan
yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Untuk itu,
perlu segera direalisasikan pengaturan hukum
terhadap pemilikan dan penguasaan tanah

sebagai satu kesatuan ekosistem dengan perairan
di sekitarnya, dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara tersendiri dengan memperhatikan aspek ekonomi, politik, sosial-budaya,
lingkungan dan pertahanan keamanan dalam
suatu keterpaduan.
D. Harmonisasi Dalam Penguasaan dan
Pemilikan Tanah Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Sebuah ironi telah terjadi di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, yaitu kemiskinan masyarakat pesisir di tengah melimpahnya sumberdaya
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta
kerusakan lingkungan pesisir di tengah masyarakat yang memiliki kearifan lokal (local wisdom)
yang tinggi. Padahal Indonesia adalah negeri
bahari yang membentangkan kekayaan alam
yang luas dan melimpah ruah. Perkiraan dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Tahun
2012), potensi nilai perikanan Indonesia mencapai US$31,93 miliar per tahun. Ini belum termasuk
potensi ekonomi wilayah pesisir lestari dan
bioteknologi laut yang masing-masing bernilai
US$56 miliar dan US$40 miliar. Namun demikian, ternyata segenap potensi tersebut belum
mampu menjadi sumber kesejahteraan dan
dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ibarat
raksasa yang tidur (the sleeping giant), ia masih
saja mendengkur dalam kekenyangan, karena
belum dapat dibangunkan dari tidur panjangnya.
Ironi wilayah pesisir tersebut seakan mengiris
naluri kebaharian kita, mengapa kemiskinan dan
kerusakan lingkungan masih saja terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil? Dari segenap
sumber penyebabnya, tentunya aspek hukum
tidak dapat dinaf ikan. Tumpang tindih aturan
dan penafsiran yang beragam dari semua stakeholders, telah menyebabkan kegaduhan dalam
penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berdampak
secara langsung kepada masyarakat dan
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sumberdaya itu sendiri. Hukum positif yang
mengatur wilayah tersebut masih cenderung

sebagian besar lapisan masyarakat, dibandingkan
dengan kepentingan eksploitasi semata yang

dimanfaatkan untuk memuluskan kepentingan
kelompok tertentu dalam penguasaan dan

justru hanya berdampak pada kepentingan individu dan kelompok tertentu saja.
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil selama ini memang lebih menekankan pada
aspek ekonomi, sehingga terjadi kecenderungan
eksploitasi besar-besaran yang berdampak pada
aspek lingkungan dan tatanan kehidupan sosial
masyarakatnya. Suatu instrumen hukum dalam
pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau
kecil sebagaimana diatur Undang-Undang No.
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dinilai oleh
pembuat undang-undang mampu menjadi
dasar yang kuat dalam pemanfaatannya, yaitu
instrumen hak dalam bentuk HP-3 (Hak
Pengusahaan Perairan Pesisir).
Namun HP-3 tersebut telah dicabut oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang
diucapkan pada hari Kamis, 9 Juni 2010 dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka untuk umum. Putusan MK tersebut telah
menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap 14 pasal yang terkait dengan HP-3.
Segenap ketentuan yang berkenaan dengan HP3 dalam pasal-pasal tersebut dinilai oleh MK
bertentangan dengan UUD 1945. Masalah utama
yang menjadi pertimbangan MK adalah konstitusionalitas pasal-pasalnya yang dianggap bertentangan dengan 12 (dua belas) norma konstitusional dalam UUD 1945. MK berpendapat bahwa pemanfaatan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dengan instrument HP-3 tidak dapat
memberikan jaminan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Ada 4 (empat) tolok ukur
yang digunakan oleh MK dalam mengukur manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
tersebut, yaitu (a) kemanfaatan sumberdaya
alam bagi rakyat; (b) tingkat pemerataan manfaat
sumber daya alam bagi rakyat; (c) tingkat

pemanfaatan sumberdaya. Dalam kondisi demikian, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sangat dibutuhkan untuk menjadi wasit yang
adil guna memfungsikan hukum agar dapat
memberikan kepastian dan perlindungan kepada semua pihak, baik individu, masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri.
Menurut Roescoe Pound14, hukum yang ada
harus mampu berfungsi sebagai a tool of social
engineering dan instrumen pembaharuan masyarakat (agent of change). Kehadiran hukum
harusnya mampu menuntun pemerintah dan
masyarakatnya menuju apa yang dicita-citakan.
Hukum yang baik adalah hukum yang dapat
diterima oleh masyarakat tanpa upaya penegakan
(paksaan) melainkan suatu kebutuhan. Berkaitan dengan fungsi hukum tersebut, pembentuk undang-undang melalui penafsiran makna
Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, telah
meletakkan landasan yuridis dan keadilan antar
generasi15. Untuk mewujudkan keadilan antar
generasi tersebut, maka pemerintah harus menempatkan diri dalam posisi yang netral. Menurut W. Friedman16 harmonisasi aturan dan
pelaksanaannya tidak akan pernah terwujud jika
pemerintah selaku regulator tidak menempatkan
diri sebagai provider dan posisi netral. Selain itu,
perlu penerapan prinsip keadilan sosial (social
justice) dalam arti mendahulukan kepentingan
yang berdampak pada kesejahteraan untuk
14

Roscoe Pound. 1972. An Introduction to the Philosophy of Law. Yale University Press.
15
Abrar Saleng. 2007. Kaidah Keseimbangan Dalam
Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Pidato
Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas
Hukum Unhas. Makassar. 24 Juli 2007.
16
Friedman W. 1971. The State and The Rule of Law
in A Mixed Economy. Steven and Sons. London.
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partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat
sumberdaya alam; (d) penghormatan terhadap
hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Keempat tolok ukur
itulah yang digunakan oleh MK untuk menilai
HP-3 bertentangan dengan Konstitusi.
Dalam pertimbangan hukumnya antara lain
menegaskan bahwa, MK menilai walaupun ada
jaminan dalam Pasal 61 UU Pesisir terhadap
pengakuan, penghormatan dan perlindungan
hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun, namun hak-hak
masyarakat hukum adat tersebut potensial
diserahkan kepada swasta dengan pemberian
ganti rugi dalam bentuk HP-3. Selain itu pemberian HP-3 merupakan bentuk legalisasi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
untuk dijadikan private ownership dan close
ownership kepada perorangan, badan hukum
atau masyarakat tertentu. Lebih ironis lagi bahwa
penempatan HP-3 sebagai Hak Kebendaan
dinilai oleh MK akan mengakibatkan adanya
pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh
negara dalam bentuk single ownership dan close
ownership kepada perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum sehingga akan menutup
akses bagi setiap orang atas wilayah yang diberikan HP-3.
Pemberian HP-3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar pada kebersamaan
dan prinsip keadilan. Prinsip kebersamaan harus
dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan
ekonomi harus melibatkan rakyat seluas-luasnya
dan menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat.
HP-3 dinilai hanya akan menguntungkan pemilik modal besar. Karena itu, untuk menghindari
adanya pengalihan tanggung jawab penguasaan
negara atas pengelolaan perairan pesisir dan
pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka
negara dapat memberikan hak pengelolaan
tersebut melalui mekanisme perizinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
sesungguhnya memberikan penegasan terhadap
dua hal. Pertama, bahwa pemanfaatan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan
melalui mekanisme perizinan dari pemerintah
dan pemerintah daerah. Namun bagi masyarakat
adat atau masyarakat lokal yang telah turuntemurun bermukim di wilayah tersebut harus
diberikan penguatan kedudukan dalam bentuk
hak. Kedua, pemanfaatan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil harus demi kepentingan rakyat
secara keseluruhan, bukan pada kepentingan
orang perorang atau kelompok tertentu saja atau
pemilik modal semata, dengan mengabaikan hak
konstitusional rakyat untuk memperoleh kesejahteraan atas pemantaan sumberdaya wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dengan demikian, maka perlu adanya keseimbangan dan harmonisasi antara hukum
positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman dalam melakukan
tindakan hukum. Untuk itu, mengacu pada
sistem hukum yang dianut di Indonesia, kehadiran hukum positif tetap dibutuhkan guna
memberikan kepastian hukum, namun jelmaannya harus dalam resapan hukum alam yang
menyatu di dalam hukum positif tersebut,
sehingga dapat mewujudkan keadilan. John
Rowls dalam bukunya A Theory of Justice17
menjelaskan hubungan antara hukum alam dan
hukum positif. Bagi Rowls, daya mengikat
hukum positif (lex humana) didasarkan pada
hukum alam (lex naturaa) yang didasarkan pada
nilai-nilai keadilan (fairness values). Nilai-nilai
keadilan tersebut menuntut adanya kebersamaan yang menjadi dambaan semua manusia.
Inilah yang dimaksudkan sebagai keadilan sosial
(social justice) yang harus menjelma dalam
lapisan masyarakat secara luas.
17

John Rowls. 2006. Teori Keadilan. Terjemahan dari
Judul Asli A Theory of Justice. Penerbit Pustaka Pelajar.
Yogyakarta.
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E. Konsepsi Pengaturan Penguasaan
dan Pemilikan Tanah Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau kecil
Prinsip keadilan sosial (social justice) yang
bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsa Indonesia,
menjadi sebuah keniscayaan dalam pengaturan
penguasaan dan pemilikan tanah wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil demi pencapaian tujuan
negara yang diamanatkan dalam Pembukaan
UUD 1945. Keadilan sosial sebagai tolok ukur
dalam setiap denyut, gerak dan irama berbangsa
dan bernegara, harus mampu memberikan keterjangkauan atau akses yang seimbang dan proporsional bagi semua elemen bangsa terhadap sumberdaya (tanah) di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil, khususnya masyarakat yang sudah bermukim di wilayah tersebut sejak lama (turun-temurun).
Prinsip tersebut menjadi penting untuk diimplementasikan, sebab akses terhadap sumberdaya tanah menjadi berbeda bagi semua
stakeholders diakibatkan oleh kedudukan dan
kemampuan mereka yang berbeda-beda pula.
Akses terhadap sumberdaya bagi mereka yang
secara ekonomi, politik dan sosial memiliki
kedudukan yang kuat, tentunya akan lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang memiliki
kedudukan yang lemah (low access). Padahal
dalam koridor prinsip keadilan sosial (social justice), seharusnya akses terhadap sumberdaya
tidak menjadi hambatan bagi mereka yang
memiliki kedudukan yang lemah, karena dalam
prinsip keadilan sosial (social justice) yang dituju
adalah kemakmuran seluruh rakyat, bukan
kemakmuran orang per orang.
Akses terhadap tanah adalah hak dasar manusia. Secara akademik, hak dasar rakyat dibagi
menjadi dua18. Pertama, yang disebut sebagai
18

Joyo Winoto. 2007. Reforma Agraria dan Keadilan
Sosial. Orasi Ilmiah Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Bogor. 1 September 2007, hlm. 8-9.
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given rights, yaitu hak-hak yang bisa lahir dari
keharusan konstitusi, undang-undang, peraturan, norma, budaya atau lainnya. Kedua, yang
disebut sebagai exercised rights, yaitu hak-hak
yang perwujudannya harus diperjuangkan.
Dalam realitasnya, ternyata yang “given rights”
itu pun masih harus diperjuangkan, apalagi yang
memang harus diperjuangkan (exercised rights).
Dalam koridor prinsip keadilan sosial (social justice), Pemerintah sebagai wakil negara justru
harus menuntun masyarakat yang lemah (low
access) untuk menerima haknya dan mendorong mereka memperjuangkan hak-haknya yang
lain. Bukan sebaliknya, semakin membuat mereka terpinggirkan dalam keterpurukan kemiskinannya.
Sebuah realitas yang terjadi di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil saat ini adalah terancamnya masyarakat adat dan masyarakat lokal terhadap kedudukannya atas tanah. Desakan pembangunan dan kebijakan pemerintah yang bersandar pada peraturan perundang-undangan
yang cenderung mengabaikan hukum yang
hidup dalam masyarakat tersebut, secara langsung dapat menggeser kedudukan masyarakat
adat dan masyarakat lokal terhadap sumberdaya,
khususnya pada bagian wilayah pesisir dan
pulau-pulau yang strategis bagi pengembangan
ekonomi.
Padahal seharusnya pendekatan perencanaan
dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil, berbasis masyarakat dan ekologis (community and ecological based development). Dalam
hal ini, maka pembangunan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil juga seharusnya tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara kebutuhan pembangunan yang mengarah pada
eksploitasi sumberdaya dengan perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang telah mendiami pulau kecil yang
bersangkutan secara turun-temurun.
Selain itu, problematika hukum pertanahan
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telah menimbulkan persepsi yang berbeda antara
pemerintah dengan masyarakat adat atau

Maria S.W. Sumardjono,19 adalah wajar sebagai

masyarakat lokal terhadap landasan hukum
penguasaan tanah wilayah pesisir dan pulau-

atas tanah seseorang atau suatu masyarakat

pulau kecil. Masyarakat adat atau masyarakat
lokal di satu sisi memiliki pemahaman sendiri

kepastian hukum dengan tetap mempertahan-

tentang hukum yang tumbuh dan berkembang
secara alamiah dalam masyarakat tersebut yang

tidak menjadi penghalang bagi seseorang yang

disebut hukum adat. Sementara di sisi lain,
pemerintah sangat mengedepankan formalisme

tikan hak atas tanahnya, melalui tata cara penga-

hukum, sehingga cenderung mengabaikan
hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis.

facto selama jangka waktu tertentu dan diper-

Dapat digambarkan bahwa, dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat (2) memberikan
suatu terobosan dalam menguatkan kedudukan
masyarakat adat dan masyarakat lokal yang
sudah turun-temurun mendiami wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, dengan memberikan
dasar bagi pembuktian hak atas tanah yang dikuasainya. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa “Dalam hal tidak ada atau tidak ada lagi tersedia
secara lengkap alat-alat pembuktian (hak atas
tanah), maka pembukuan hak dapat dilakukan
berdasarkan kenyataan penguasaan f isik terhadap bidang tanah yang bersangkutan selama
20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh
pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat, penguasaan tersebut
dilakukan dengan itikad baik dan dilakukan
secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai
yang berhak atas tanah, dalam arti tidak ada
keberatan dari masyarakat hukum adat atau
desa/kelurahan dan pihak lainnya, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya”.
Ketentuan hukum tersebut adalah perwujudan pengakuan tentang realita yang dialami
oleh sebagian besar masyarakat, terutama yang
berada di pedesaan serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengakuan tersebut menurut

konsekuensi pengakuan negara terhadap hak
hukum adat, maka negara wajib memberikan
kan asas, bahwa ketiadaan alat bukti hak tertulis
mempunyai alas hak yang sah untuk membukkuan hak berdasarkan penguasaan secara de
kuat dengan kesaksian masyarakat, serta lembaga yang berwenang setempat.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tersebut merupakan dasar hukum yang memberikan arti penting bagi penguasaan tanah,
sehingga dengan hanya bukti penguasaan f isik
selama 20 tahun berturut-turut atau lebih yang
didukung oleh itikad baik pemegangnya, sudah
dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas
tanah. Kebijaksanaan ini setidaknya telah mengakomodasi harapan sebagian besar masyarakat
untuk memperoleh penghargaan dan kepastian
hukum atas tanah, sehingga “akses tanah untuk
rakyat” dapat diwujudkan.
Ketentuan hukum di atas, seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menuntun
masyarakat yang memiliki kedudukan lemah di
mata hukum guna menerima (given rights) dan
memperjuangkan haknya (exescised rights) secara adil bagi mereka yang memang dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang berhak atas
tanah. Bukan sebaliknya, justru menjauhkan
mereka dari alas berpijaknya dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya, hanya
ketidakmampuan masyarakat tersebut membuktikan kedudukannya atas tanah secara formal.
Untuk itu, dengan perpegang pada prinsip
keadilan sosial (social justice), maka pengaturan
19

Sumardjono, Maria, S.W. 1995. “Akses Tanah
untuk Rakyat”, dalam SKH Kompas, 25 September. Jakarta.
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penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil akan didasarkan

terkait dengan penguasaan tanah di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, akan

pada berbagai realitas, baik dari aspek peraturan
perundang-undangan yang terkait, eksistensi

disandingkan dengan analisis teori yang relevan
yang memungkinkan dapat tidaknya tanah di

penguasaan tanah serta potensi yang yang ada
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai
dengan hak tertentu yang bersifat individual

sendiri, serta pertimbangan karakteristik khas
dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

tetapi tetap berfungsi sosial. Dalam arti ada
keseimbangan antara kepentingan pribadi dan

dengan menggunakan landasan teoretis terkait
dengan penguasaan dan pemilikan tanah.
Peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pengaturan penguasaan tanah pulaupulau kecil yang ada saat ini, baru sebatas mengindikasikan perlunya wilayah ini diatur secara
tersendiri. Sementara penguasaan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kenyataannya banyak dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan, khususnya untuk permukiman
dan kegiatan usaha pariwisata serta pengembangan media sosial dan ekonomi lainnya. Akibat ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil tersebut kemudian melahirkan kebijakan
yang berbeda-beda pula yang justru cenderung
merugikan kepentingan masyarakat adat dan
masyarakat lokal itu sendiri yang seharusnya
dilindungi.
Selain itu, melihat potensi dan karakteristik
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat
strategis untuk dikembangkan, khususnya potensi ekonomi dan ekologisnya yang dapat menjadi sumber kemakmuran, maka wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil akan menjadi primadona
ke depan sebagai wilayah pemanfaatan untuk
berbagai kepentingan. Oleh karena itu, perlu ada
dukungan dari aspek hukum berupa pemberian
kepastian dan perlindungan hukum untuk menjaga keselarasan dan harmoni antara kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi
dalam pemanfaataannya.
Serangkaian aspek hukum dan aspek f isik

kepentingan bersama dalam penguasaan dan
pemilikan sumberdaya.
Jika menganalisis teori-teori terkait dengan
pemilikan, baik itu teori hak milik bersama maupun teori hak milik pribadi yang didasarkan pada
teori hukum kodrat yang berkembang di Barat,
ternyata memiliki kemiripan dengan paham
yang berkembang di Timur, termasuk Indonesia. Teori hak milik bersama dan teori hak milik
pribadi sebagaimana dianut oleh beberapa filsuf
Barat seperti Cicero, Grotius, Thomas Aquinas,
dan Pufendurf sesungguhnya menekankan pada
pentingnya keselarasan dan harmoni antara
kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.
Bagi Grotius yang mengembangkan teorinya
berdasarkan paham kaum Stoa seperti Cicero,
walaupun menekankan pada hak milik bersama,
tetapi tetap mengakui pentingnya milik pribadi.
Grotius mengakui bahwa sesuatu bisa menjadi
milik pribadi dalam pengertian bahwa seseorang
bisa mempunyai hak untuk memiliki dan menggunakannya secara pribadi. Di sini terlihat perbedaan besar antara Thomas Aquinas dengan Grotius. Kalau pada Thomas ada milik pribadi tetapi
dapat digunakan juga untuk kepentingan bersama, pada Grotius justru ada milik bersama
tetapi dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.20
Teori hukum Barat yang didasarkan pada
hukum kodrat tersebut yang menekankan pada
perlunya keselarasan atau harmoni antara milik

20

Dalam Farida Patittingi. Op.cit., hlm. 324.
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bersama dengan milik pribadi, menganut prinsip
yang sama dengan Hukum Agraria Nasional
Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yaitu konsepsi komunalistik religius sebagai konsepsi Hukum Adat sebagai dasar hukum
agraria nasional sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 5 UUPA.21
Konsepsi komunalistik religius memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan
hak-hak yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan22. Dasar pemahaman
ini adalah bahwa pada mulanya semua tanah
yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat
adalah milik bersama dari masyarakat hukum
adat tersebut yang disebut hak ulayat. Kemudian
dari pemilikan bersama tersebut dapat lahir hakhak yang bersifat pribadi dalam arti hak milik
pribadi melalui cara perolehan yang diatur dalam
hukum adat itu sendiri yang pada umumnya
dilakukan dengan cara pembukaan tanah kemudian menguasainya terus-menerus (effective
occupation). Oleh karena hak milik pribadi tersebut berasal dari hak bersama, maka semua tanah
di Indonesia harus mempunyai fungsi sosial
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUPA.
Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka
tawaran pengaturan penguasaan dan pemilikan
tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
yang bertumpu pada aspek f ilosof is, sosiologis
dan normatif adalah sebagai berikut:

21

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa ialah hukum adapt, sepanjang tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan
atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama.
22
Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia,
Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi
dan Pelaksanaannya. Edisi Revisi. Penerbit Djambatan.
Jakarta, hlm. 181.

(1) Pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah
pulau-pulau kecil harus berlandaskan pada
falsafah Negara Pancasila sebagai landasan
f ilosofis, bahwa tanah di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa bagi bangsa Indonesia dan kekayaan
bangsa Indonesia serta berfungsi sebagai sarana
pemersatu yang harus dipelihara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2)Berdasarkan pada landasan f ilosofis tersebut,
maka pengaturan penguasaan dan pemilikan
tanah pulau-pulau kecil berpegang pada konsepsi komunalistik religius, yaitu memungkinkan penguasaan tanah secara individual
dengan hak-hak yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Pengaturan penguasaan tanah wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil tersebut merupakan satu
kesatuan yang terdiri atas 3 (tiga) dimensi
penguasaan, yaitu penguasaan pribadi,
penguasaan horisontal (hubungan terhadap
sesama manusia dan lingkungannya) dan
penguasaan vertikal (hubungan kepada
pencipta-Nya). Konsepsi pengaturan demikian akan memberikan proporsionalitas
dalam penguasan dan pemilikannya, sehingga penguasaan dan pemilikan secara pribadi
oleh individu atau kelompok senantiasa memperhatikan kepentingan pihak lain dan keberlanjutan sumberdaya yang harus dijaga sebagai titipan dari Sang Pencipta untuk seluruh
Bangsa Indonesia.
(3)Pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan
aspek keberagaman karakteritik wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil dari sisi biofisik,
geografi, penduduk yang mendiami, budaya
dan daya dukung lingkungannya. Oleh karena itu, pemberian hak atas tanah harus dilakukan secara hati-hati dengan mengutamakan masyarakat yang telah mendiami wilayah
tersebut secara turun-temurun.
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Dengan demikian, maka sudah menjadi
keniscayaan untuk menginternalisasikan prinsip

membutuhkan pengaturan yang spesif ik yang
memberikan kewenangan secara berjenjang

keadilan sosial (social justice) dalam pengaturan
penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah

kepada Pemerintah Daerah, dengan mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup di dalam

pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut yang menjelma dalam sistem pengaturan yang membe-

masyarakat guna memperkuat kebhinnekaan
menuju ketunggalikaan, yang berlandaskan

rikan ruang bagi pemberdayaan hak-hak masyarakat atas tanah (empowering principle), prinsip

pada prinsip keadilan sosial (social justice) bagi
terwujudkan cita-cita Negara dan Bangsa Indo-

perlindungan dan keberlanjutan sumberdaya
(sustainability principle), dan prinsip perlin-

nesia untuk memberikan kemakmuran bagi
seluruh rakyat Indonesia. Amin YRA.

dungan terhadap kepentingan nasional yang
lebih besar (unity principle) dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
F. Kesimpulan
Penerapan prinsip keadilan sosial (social justice) dalam pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil, dapat mewujudkan distribusi penguasaan
dan pemilikan sumberdaya tanah secara seimbang dan proporsional kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders), baik masyarakat,
investor dan pemerintah sendiri, sehingga tidak
terjadi ketimpangan penguasaan dan pemilikan
tanah yang menumpuk pada segelintir masyarakat saja. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau
kecil yang terbukti sudah turun-temurun mendiami wilayah tersebut harus diberikan penguatan atas kedudukannya terhadap tanah dalam
bentuk hak milik melalui prosedur pengakuan
hak dalam sistem pendaftaran tanah. Sementara
investor yang berkepentingan, akan tetap diberikan ruang untuk memanfaatkan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil dalam bentuk perizinan
oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah,
bukan dalam bentuk hak sebagaimana perintah
Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai implementasi dari amanah Konstitusi Negara UUD
NRI Tahun 1945.
Untuk itu, sebagai perekat kedaulatan bangsa,
maka pengaturan penguasaan dan pemilikan
tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
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SISTEM TENURIAL TANAH ADAT DI BALI:
STUDI TANAH PEKARANGAN DESA DI DESA PAKRAMAN BENG
Ni Putu Arie Sulastri & I Gusti Nyoman Guntur*

Abstract: Strictly speaking, the Basic Agrarian Law is not intended to wipe out someone’s or legal body’s rights but rather
to unify the National Land Law. As mentioned at Part II of the Basic Agrarian Law, the conversion had to be done to admit both
the western registered lands and those bearing the adat rights. One of the rights that can be converted into the right of
ownership is druwe desa land. Eventhough there has already been a rule on the above conversion, druwe desa at Pakraman Beng
Village have not been converted up to the present moment. The concept of Tri Hita Karana is one of the reasons why druwe desa
still exists.
Keywords
Keywords: Village yard, druwe desa land, conversion stipulation.
Intisari: UUPA pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk menghilangkan hak-hak seseorang maupun badan hukum atas pemilikan/
penguasaan tanah, tetapi diarahkan agar terdapat unifikasi Hukum Tanah Nasional. Sebagai bentuk pengakuan tanah-tanah hak
lama baik yang sudah terdaftar misalnya hak barat maupun yang belum terdaftar misalnya hak adat yang sudah dimiliki/dikuasai
oleh masyarakat, dilakukan perubahan hak (konversi) sebagaimana ketentuan UUPA Bagian II. Salah satu jenis hak yang dapat
dikonversi menjadi hak milik adalah tanah druwe desa. Walaupun ada perintah melakukan konversi dimaksud, dalam kenyataannya
terhadap salah satu tanah druwe desa yaitu tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng, sampai saat ini belum dilaksanakan
konversinya. Adanya karakteristik yang dimiliki berupa konsep Tri Hita Karana dalam tradisi dan tata krama pergaulan hidup
menjadi salah satu alasan tetap terjaganya keberadaan tanah druwe desa khususnya tanah perangan desa.
Kata kunci
kunci: Tanah Pekarangan Desa, Tanah Druwe Desa, Ketentuan Konversi.

A. Pengantar

donesia diatur oleh dua peraturan, yaitu

Hukum-hukum adat, tradisi dan praktikpraktik dalam masyarakat menggambarkan

peraturan adat tentang tanah yang tunduk pada
hukum adat dan peraturan tanah yang tunduk

keterikatan atas tanah dan tanggung jawab
untuk melestarikan wilayah tradisional demi

pada hukum Belanda, misalnya hak opstal, hak
erpacht, dan hak eigendom. Hal ini menyebab-

kebutuhan generasi selanjutnya, sehingga
hukum adat merupakan satu-satunya ketentuan

kan lahirnya “dualisme” pengaturan hukum
pertanahan di Indonesia, Soepomo menyebutnya

yang mengatur tata kehidupan masyarakat
bahkan sebelum kedatangan para penjajah ke

bukan hanya dualisme, tetapi pluralisme pengaturan tanah di Indonesia.1

Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman
dan masuknya pengaruh-pengaruh asing,

“Dualisme” hukum tanah bertentangan
dengan cita-cita persatuan bangsa dan juga dapat

penguasaan atas tanah di nusantara juga mulai
berubah. Hadirnya pemerintahan Belanda

menimbulkan berbagai masalah antar golongan.2
Oleh karena itulah diperlukan suatu reformasi

menyebabkan tanah-tanah yang terdapat di In* Staf Bidang HTPT Kanwil Provinsi Bali. ** Dosen
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

1

Supriadi, Hukum Agraria, Palu : Sinar Grafika, 2006,
hlm. 41.
2
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta:
Penerbit Djambatan, 2008, hlm. 62.
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di bidang pertanahan yang bersifat
komprehensif dan fundamental melalui

karakteristik daerah Bali yang tampak dari
kehidupan Agama Hindu, adat, dan budaya

pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

yang menyatu padu secara harmonis tanpa
terlepas dari peran serta seluruh komponen serta

Agraria atau yang disebut Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA). UUPA menciptakan

warisan suatu prinsip kesatuan masyarakat yang
ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu Desa

Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal.
Salah satu tujuan UUPA adalah menciptakan

Adat.
Desa adat yang sekarang disebut desa

unif ikasi hukum yaitu satu bentuk pengaturan
hak atas tanah di Indonesia sebagaimana hak-

pakraman merupakan suatu bentuk masyarakat
hukum adat yang memiliki tradisi dan tata kra-

hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA.
Oleh karena itu berbagai macam hak atas tanah

ma pergaulan hidup sesuai dengan f ilosof i Tri
Hita Karana5. Desa pakraman mempunyai tugas

yang ada sebelum UUPA seperti hak Barat yaitu
hak opstal, hak erpacht, dan hak eigendom serta

membuat awig-awig, mengatur dan mengayomi
krama desa, mengatur pengelolaan harta

hak adat yaitu hak atas druwe desa, yasan, dan
anggaduh, setelah berlakunya UUPA perlu

kekayaan desa, membina dan mengembangkan
nilai-nilai budaya Bali, serta bersama-sama peme-

dilakukan perubahan atau penyesuaian jenis
haknya. Ketentuan dimaksud secara tegas

rintah melaksanakan pembangunan di segala
bidang terutama di bidang keagamaan, kebuda-

menetapkan tanah-tanah yang telah dikuasai
rakyat secara adat diakui sebagai tanah hak milik
adat, kecuali areal tanah yang sejak awal meru-

yaan dan kemasyarakatan.6 Istilah “pemerintah”
dalam tugas desa pakraman tersebut merupakan
pemerintahan desa atau yang sering disebut

pakan tanah komunal atau tanah-tanah untuk
kepentingan tertentu. Berdasarkan ketentuan-

desa dinas. Hubungan antara desa pakraman
dengan desa dinas, dapat dilihat dari 2 (dua)

ketentuan tersebut, tanah yang berstatus (bekas)
hak milik adat dan tanah (bekas) hak Indonesia

aspek, yaitu aspek kewilayahan dan aspek kelembagaan. Aspek kewilayahan berkaitan dengan

lainnya, penetapan haknya melalui prosedur
konversi, baik penegasan konversi maupun

wilayah, sedangkan aspek kelembagaan berkaitan
dengan aspek koordinatif dan konsultatif.

melalui pengakuan hak, dengan memenuhi asas
publisitas, yaitu pengumuman guna memberikan

Bentuk hubungan tersebut memiliki pengertian
bahwa dua pemerintahan desa melaksanakan

kesempatan bagi orang lain yang merasa keberatan.3

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing

Tanah adat di Bali memiliki pengertian yang
bersinonim dengan tanah ulayat, yang
mempunyai makna tanah-tanah yang ada
sangkut-pautnya dengan hak ulayat (hak-hak
desa atau persekutuan).4 Hal ini didasarkan

3

Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak
Milik Atas Tanah, Jakarta : Republika, 2008, hlm. 118.
4
I Made Suasthawa Dharmayuda, Status dan Fungsi
Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA, Denpasar:
CV. Kayu Mas, 1987, hlm. 24.

5

Tri Hita Karana yaitu falsafah hidup yang memuat
tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia
dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang
menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan
bagi umat manusia berupa Parhyangan yang berwujud
Merajan (believe system), Palemahan yang berwujud wilayah
perumahan (artefact system), dan Pawongan yang berwujud
anggota keluarga yang tinggal di situ (social system) yang
notabene sebagai krama banjar dan krama desa adat.
6
Pasal 5 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
tentang Desa Pakraman.
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secara otonom. Meskipun demikian baik desa
dinas maupun desa pakraman akan selalu

pasar dan jalan umum yang merupakan tanah
druwe desa dan Laba Pura.

berkoordinasi dan berkonsultasi jika dalam
pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-

Penduduk Desa Pakraman Beng Tahun 2012
berjumlah 4.305 jiwa yang secara keseluruhan

masing.
Tulisan ini membahas mengenai karakteristik

memeluk agama Hindu sehingga mempengaruhi sebagian besar kegiatan/rutinitas yang

kehidupan masyarakat Bali, dengan fokus
penelitian di Desa Pakraman Beng yang meru-

terjadi umumnya terkait dengan ritual-ritual
dalam bentuk upacara-upacara adat oleh desa

pakan sebuah desa tradisional yang berada di
Kecamatan dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

maupun warga itu sendiri. Ritual upacara yang
dilaksanakan oleh desa pakraman diantaranya :

Berdasarkan informasi awal, tanah pekarangan
desa di Desa Pakraman Beng tidak dilakukan

Pagerwesi, Galungan, Kuningan, Saraswati,
Nyepi, dan piodalan-piodalan (hari raya) dari

konversi menjadi milik pribadi (individu) sedangkan tanah pekarangan desa di desa lainnya

Kahyangan Tiga (tiga pura utama desa) termasuk ngaben massal, sedangkan ritual upacara

dahulu pernah disertipikatkan menjadi hak milik
atas nama warga secara individual7.

yang diadakan oleh krama secara pribadi
diantaranya11: rangkaian dari ritual pitra yadnya12

B. Desa Pakraman Beng

dan manusa yadnya13. Pelaksanaan ritual upacara
oleh desa pakraman tersebut, tentunya dalam

Secara geograf is 8, Desa Pakraman Beng
dengan luas wilayah 244 Ha terletak pada
08?26’23" - 08?35’01" LS 115?18’57,9" - 115?22’23,7"BT.

realitasnya di-sungsung (dipersiapkan, dilaksanakan, dibiayai) oleh krama desa secara gotongroyong baik secara bersama-sama atau secara

Penggunaan tanah di Desa Pakraman Beng
sebagian besar didominasi oleh persawahan

bergiliran dalam bentuk “ngayah”14, yang diatur
dalam awig-awig.

(39,74%) sedangkan permukiman (26,05%)
berupa permukiman yang khusus digunakan
untuk tempat tinggal penduduk dan permukiman sikut satak9, yaitu yang berasal dari
tanah pekarangan desa. Tanah sikut satak ini
luasnya sekitar 50 Ha saja sedangkan sisanya
merupakan rumah tinggal yang dibangun dari
tanah sawah10. Jenis penggunaan tanah lain-lain
adalah penggunaan tanah untuk pura, sekolah,

7

Berdasarkan penelitian I Nyoman Suradnya
mengenai Ekssistensi dan Status Tanah Pekarangan Desa
Setelah Berlakunya UUPA di Kecamatan Bangli
Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
8
BPS Gianyar, tahun 2012.
9
Sikut satak merupakan konsep arsitektur Bali
seutuhnya terkait Asta Kosala-kosali yang terdiri dari
merajan, bale dangin, bale daja, bale dauh dan bale delod.
10
Wawancara dengan pihak Kelurahan Beng, tanggal
20 Mei 2013.

11

Cok Rai Sudharta, Manusia Hindu, Denpasar :
Yayasan Dharma Naradha, 1993.
12
Pitra Yadnya merupakan persembahan/upacara
untuk leluhur atau orang tua atau keluarga yang sudah
meninggal yaitu : ngaben.
13
Manusa Yadnya merupakan persembahan/upacara
untuk manusia itu sendiri ketika masih hidup mulai dari
dalam kandungan sampai dengan menikah seperti :
Pagedong-gedongan (masih dalam kandungan), Bayi Lahir,
Kepus Puser, Ngelepas Hawon, Upacara Kambuhan (Satu
Bulan Tujuh Hari), Upacara Tiga Bulan, Upacara Satu Oton
(Enam Bulan), Tumbuh Gigi, Lepas Gigi, Munggah Teruna
(meningkat dewasa), Mepandes (Potong Gigi), Upacara
Mewinten (perkawinan).
14
Ayahan atau ngayah ialah imbalan jasa yang diberikan
oleh krama desa yang menempati tanah pekarangan desa.
(I Wayan Surpha, Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali,
Denpsar : Penerbit Pustaka Bali Post, 2002, hlm. 49.)
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C. Tradisi Pemilikan dan Penguasaan
Tanah Pekarangan Desa
Sejarah Desa Pakraman Beng tidak dapat
dipisahkan dari perjalanan putra seorang Raja
Kerajaan Badung ke Gianyar pada tahun 1960
Masehi. Hal tersebut diceritakan kembali oleh
salah satu perangkat desa yang didasarkan pada
isi Prasasti Kayuan yang antara lain dinyatakan
bahwa:
Keberadaan Ida I Dewa Manggis Kuning di Alas
Bengkel menarik perhatian para pedagang
pondongan atau pengalu yang sering melintasi
daerah ini untuk menetap di Alas Bengkel. Mereka
membangun rumah pondokan di dekat pemukiman
putera Sri Dalem Segening tersebut. Selanjutnya,
datang para pengungsi dari Buleleng seperti
Keluarga I Dewa Duhuran dari Desa Banjar dan
Keluarga Brahmana Kemenuh yang bernama Ida
Nyoman Kajeng dari Jagaraga selanjutnya Keluarga
I Dewa Timbul Gunung dari Desa Satra Klungkung
pindah ke Alas Bengkel. Mereka minta ijin untuk
bertempat tinggal di Bengkel dan tinggal bersama
keluarga I Dewa Duhuran. Mereka berasal dari
leluhur yang sama, demikian juga empat orang
bersaudara keturunan I Gusti Keloping, yang masingmasing bernama I Gde Meranggidana, I Made
Peduwungan, Nyoman Kayuan dan Ketut Batuan
datang untuk menghamba kepada Ida I Dewa
Manggis Kuning.15

dapat juga dikatakan bahwa tanah pekarangan
tersebut dapat dimiliki oleh Desa Pakraman Beng
atas kuasa sang raja. Hal ini tertulis dalam Prasasti
yang kini dipegang oleh Raja Gianyar saat ini yaitu
Anak Agung Beratha, S.H. di Puri Agung
Gianyar (terletak 500 m ke arah selatan dari Desa
Pakraman Beng).
1. Pemilikan Tanah Secara Komunal oleh Desa
Pakraman
Zaman dahulu tiap desa pakraman di Bali
diwajibkan mendirikan Pura Kahyangan Tiga
bagi krama yang telah menikah diberikan
pekarangan dan wajib mendirikan merajan lalu
dibebaskan dari pajak.16 Begitu pula dengan Desa
Pakraman Beng yang mendapat hak untuk
memiliki dan mengelola wilayahnya termasuk
tanah pekarangan desa sebagaimana tertulis
dalam Prasasti Kayuan. Disebutkan juga bahwa
tanah pekarangan desa tersebut diperoleh oleh
warga terdahulu yang menjadi pengikut Ida I
Dewa Manggis Kuning17 yang kemudian membagikan tanah tersebut untuk dijadikan tempat
tinggal bagi pengikutnya. Selanjutnya setelah
dibagikan kepada pengikutnya, dan wilayah tempat tinggal tersebut berubah menjadi desa, maka
penguasaan dan pemilikan tanah tersebut diserahkan kepada pihak desa agar dapat mengelola

Berdasarkan cerita sejarah di atas, dapat diketahui bahwa leluhur krama pada masa itu diper-

tanah tersebut dengan baik dan mengayomi krama-nya dengan harapan para pengikut raja terse-

bolehkan tinggal di Desa Beng (saat ini menjadi
Desa Pakraman Beng) atas ijin I Dewa Manggis

but tetap berbakti kepada Raja Gianyar. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa kepemilikan

Kuning sebagai wakil Raja Badung yang ada di
Gianyar. Pembagian tanah untuk tempat tinggal
(tanah pekarangan desa) diperoleh dari pemberian Raja Gianyar dengan kewajiban ngayah
kepada raja. Selanjutnya pemilikan atas tanah
tersebut diserahkan oleh raja kepada desa itu
sendiri agar dapat dikelola dengan baik, sehingga
15

Isi Prasasti Kayuan yang terdapat di Puri Agung
Gianyar yang dijelaskan kembali oleh pihak Kantor
Kelurahan Beng.

16

Wawancara dengan Drs. Ida Bagus Putu Suamba
selaku Camat Gianyar, tanggal 28 Mei 2013.
17
Ida I Dewa Manggis Kuning merupakan keturunan
Raja Bali ke-4 yang datang dari daerah Badung dan tiba di
Hutan Bengkel sebelum akhirnya menempati Griya Anyar
(rumah baru) yang saat ini menjadi Puri Agung Gianyar.
Puri Agung Gianyar diresmikan tanggal 19 April 1771 sebagai
keraton istana raja dan selanjutnya menjadi pusat ibukota
Kerajaan Gianyar. Sehingga Desa Pakraman Beng
merupakan cikal bakal kekuasaan Dinasti Manggis dan
berdirinya Kerajaan Gianyar (tertulis dalam prasasti kuno
mengenai sejarah Kabupaten Gianyar).
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tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng
adalah seutuhnya masih bersifat komunal dan

yang dapat dimanfaatkan untuk krama tersebut,
Desa Pakraman Beng juga memiliki tanah-tanah

tidak ada yang bisa mengakui kepemilikannya
secara pribadi.18 Hal tersebut memiliki pengertian

lain yang dikelola oleh desa pakraman seperti
untuk pura, jalan, wantilan dan kuburan.

bahwa segala kegiatan yang dilakukan di atas
tanah pekarangan desa tersebut harus tetap se-

2. Penguasaan Tanah Pekarangan Desa oleh
Krama Desa

pengetahuan desa pakraman (dalam hal ini para
perangkat desa pakraman).

Bentuk penguasaan tanah pekarangan desa
oleh krama Desa Pakraman Beng merupakan

Berkaitan dengan kepemilikan tersebut,
dalam Awig-awig Desa Pakraman Beng Pawos

suatu tradisi yang khas dan dapat dipertahankan
sampai dengan saat ini.

25 poin iii dinyatakan bahwa desa pakraman
adalah pemilik dari semua tanah pekarangan

a. Perolehan Tanah oleh Krama Desa melalui
Pemberian.

desa yang ada di Desa Pakraman Beng. Isi dari
pawos tersebut menjelaskan mengenai hak-hak

Hubungan langsung antara tanah pekarangan desa dengan krama desa pakraman

dan kewajiban dari Desa Pakraman Beng terhadap tanah pekarangan desa.

merupakan suatu bentuk penguasaan tanah
yang cara perolehan awalnya berasal dari

Status kepemilikan tanah pekarangan desa
adalah oleh Desa Pakraman Beng, tetapi pengu-

tanah yang dikuasai oleh krama. Tanah ini
merupakan pemberian Raja Gianyar ter-

asaan dan penggunaannya secara turun-temurun dilimpahkan kepada krama. Hal ini yang
menimbulkan salah pengertian dari krama yang

dahulu yang diakui masyarakat setempat
sebagai pemilik Desa Pakraman Beng 20.
Perolehan tanah pekarangan desa melalui

menganggap bahwa tanah pekarangan desa yang
ditempati menjadi milik dari krama yang telah

pembagian tanah dilandasi dengan pengabdian rakyatnya baik sebagai patih/abdi

lama memanfaatkannya. Pengertian kepemilikan atas tanah pekarangan desa ini terbagi

maupun sebagai masyarakat/pengikut biasa.
Status sosial pada masa itu mempengaruhi

menjadi 2 jenis, yaitu kepemilikan secara
komunal oleh Desa Pekraman Beng dan kepe-

luasan tanah yang diperoleh. Setelah pembagian tanah tersebut, rakyat tetap mengabdi

milikan secara individu oleh warga, yang juga
merupakan bagian dari desa pakraman itu sen-

kepada raja sebagai wujud terima kasih atas
perolehan tanah tersebut. Setelah perpin-

diri. Selain itu, desa pakraman mempunyai hak
untuk memberhentikan krama dari keanggo-

dahan raja tersebut ke Puri Agung Gianyar
yang merupakan Ibukota Kerajaan Gianyar,

taan desa pakraman melalui suatu paruman
(rapat desa). Namun bukan berarti krama terse-

maka segala bentuk wewenang atas Desa
Pakraman Beng termasuk tanah pekarangan

but memperoleh bagian tanah pekarangan desa
yang ditempati, sebaliknya tanahnya harus

desa dilimpahkan kepada desa yang menjalankan pemerintahan secara adat. Pelim-

dikembalikan secara utuh kepada Desa Pakraman Beng.19 Selain tanah-tanah pekarangan desa

pahan wewenang tersebut berimplikasi pada
munculnya kewajiban pada pihak desa untuk
melindungi rakyat pengikut raja (sekarang

18

Wawancara dengan I Nyoman Wica selaku
Bendesa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
19
Awig-awig Desa Pakraman Beng Pawos 11.

20

Wawancara dengan I Nyoman Wica selaku Bendesa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
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disebut krama) yang ada di Desa Pakraman
Beng dan sebaliknya diperoleh kewenangan

dapat berupa iuran material (uang dan atau
benda keperluan desa) serta bergotong

untuk mengelola pemilikan dan penguasaan
atas tanah druwe desa termasuk tanah

royong melaksanakan kegiatan adat keagamaan seperti piodalan di desa. Dalam Pawos

pekarangan desa. Krama Desa Pakraman
Beng dapat menempati dan menguasai tanah

7 awig-awig ditentukan bahwa syarat untuk
menjadi krama adalah memiliki pekarangan,

pekarangan desa tanpa membelinya, tetapi
dengan penunjukan dari desa dengan ke-

sudah/telah menikah dan atas permintaan
sendiri sesuai pararem (peraturan pelaksana)

wajiban berupa ayahan leluhur yang merupakan rakyat/pengikut Raja Gianyar

yang berlaku. Adapun krama digolongkan
menjadi: krama pangarep, krama pangele,

terdahulu.21”

krama tapukan, dan krama balu23.
Krama pangarep merupakan krama yang
ngemong (menempati) tanah pekarangan
desa, sehingga mempunyai kewajiban penuh,
baik kewajiban ngayah maupun membayar
urunan berupa uang dan rerampe (sarana

Gambar 1. Skema Penguasaan Tanah Pekarangan
Desa22

lain) secara penuh pula. Krama pangele merupakan krama yang tidak ngemong (menem-

Keterangan gambar :
1 = membagikan tanah
2 = mengabdi dan melaksanakan ayahan
3 = menyerahkan penguasaan pengelolaan atas tanah
pekarangan desa
4 = mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi
(mengayomi)

pati) tanah pekarangan desa. Krama ini juga
sering disebut krama tanpa tanah pekarangan
desa, sehingga kewajibannya hanya memba-

5 = melaksanakan ayahan

Selain perolehan tanah sebagai pengikut pada
umumnya dan kewajiban ngayah pada raja
secara berkala, sebagian pengikut raja diangkat dan ngayah pada raja secara penuh
sehingga mendapatkan tanah lebih luas.
Hanya pengikut raja yang diberikan tanah
dan sebagai imbalannya wajib ngayah. Saat
ini raja sudah tidak ada, sehingga pengelolaan
tanah dan krama menjadi kewenangan Desa
Pakraman Beng. Bentuk kewajiban ngayah

21

Wawancara dengan warga Desa Pakraman Beng yang
bernama Ni Luh Dangin, tanggal 23 Mei 2013.
22
Skema dibuat berdasarkan wawancara dengan I
Nyoman Wica selaku Bendesa Pakraman Beng, tanggal
25 Mei 2013.

yar urunan/iuran berupa uang dan rerampe
(sarana lain) sebesar setengah dari ayahan
krama pangarep, tetapi kewajiban/ayahan
berupa tenaga adalah secara penuh. Krama
tapukan merupakan krama yang berdasarkan
aturan pada Pawos 5 angka (1) dan (2) yaitu
sebagai krama pangarep dan krama pangele,
namun belum diwajibkan untuk melaksanakan ayahan. Krama dengan kriteria ini,
walaupun ngemong (menempati) tanah pekarangan desa, tetapi hanya membayar urunan
berupa uang secara penuh tanpa ngayah, sedangkan krama yang tidak ngemong (menempati) tanah pekarangan desa dibebaskan
dari ayahan baik berupa materi maupun
tenaga. Krama balu merupakan krama yang
menempati tanah pekarangan desa, namun

23

Awig-awig Desa Pakraman Beng Pawos 5 dan Pawos 9.
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ditinggalkan oleh suami atau istrinya karena
meninggal dan atau cerai. Krama ini diwajibkan membayar urunan berupa uang secara
penuh sedangkan kewajiban ayahan berupa
tenaga adalah sebesar sesuai dengan keadaannya sebagai duda/janda.
Krama selain mempunyai kewajiban ngayah
sebagai imbalan dari penguasaan tanah pekarangan desa tersebut, juga mempunyai hakhak lainnya seperti24 :
1) berhak mengeluarkan pendapat dalam
sangkepan (rapat banjar atau desa);
2) berhak dipilih dan memilih prajuru (perangkat desa);
3) berhak menggunakan fasilitas milik desa
pakraman;
4) berhak minta bantuan tenaga untuk keperluan menyelenggarakan upacara agama;
5) berhak mendapat bantuan/pertolongan
dalam keadaan bahaya.
Krama juga dapat berhenti menjadi krama
Desa Pakraman Beng yang berarti krama
tidak lagi berkewajiban atas tanah pekarangan
desa melalui permintaan secara pribadi atau
diberhentikan berdasarkan aturan dalam
suatu paruman (rapat desa) dan seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya dalam Pawos 11
Awig-awig Desa Pakraman Beng bahwa warga
yang telah berhenti, tidak dapat meminta
bagiannya kembali.
Hal-hal tersebut di atas merupakan syarat dan
cara perolehan secara fisik atau sekala. Adapun syarat dan cara perolehan tanah pekarangan desa secara nonf isik atau niskala
melalui upacara-upacara adat keagamaan
diantaranya : Ngeruak, Nyapuh, Nasar, Mema-

24

Wawancara dengan I Nyoman Wica selaku
Bendesa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
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kuh (Paku), Melaspas, dan Ngenteg Linggih.
Ngeruak merupakan upacara yang dilaksanakan untuk meminta izin terhadap penghuni secara niskala (non f isik) tanah yang
sebelumnya agar selanjutnya bisa digunakan
sebagai tempat tinggal. Nyapuh merupakan
upacara untuk membersihkan wilayah tersebut dengan tujuan untuk memberitahukan
secara niskala (non f isik) akibat adanya
perubahan penggunaan tanah. Setelah selesai
nyapuh maka wilayah tersebut telah menjadi
karang/pekarangan. Sebelum dilanjutkan
dengan membangun rumah, dilaksanakan
upacara nasar yang merupakan upacara dasar
sebelum membuat pondasi rumah pada suatu
wilayah pekarangan desa. Selanjutnya
dilakukan upacara memakuh dengan tujuan
untuk menyatukan kayu yang berbeda menjadi suatu bangunan. Sebelum ditempati
krama, dilakukan upacara melaspas. Melaspas yaitu upacara untuk melepaskan kotoran
secara niskala (non fisik) ketika dilaksanakan
proses pembangunan sehingga bangunanbangunan menjadi bersih.
Rangkaian upacara diakhiri dengan upacara
ngenteg linggih yang dilaksanakan untuk
mencari hari baik dan selanjutnya akan menjadi hari lahir dari tanah pekarangan desa
tersebut. Penentuan hari lahir tersebut akan
dijadikan sebagai penetapan hari pelaksanaan
upacara rahinan yang akan dilaksanakan
sebagai bentuk pemeliharan tanah pekarangan desa secara niskala (non f isik).
b. Pewarisan Tanah Menentukan Kewajiban
Ngayah.
Tanah pekarangan desa dapat dialihkan melalui jual-beli, pewarisan dan pelelangan namun
tidak bisa disertipikatkan atas nama pribadi atau
dijual. Awig-awig Desa Pakraman Beng menyebutkan bahwa “tidak diperbolehkan menjual
tanah pekarangan desa, yang boleh dijual hanya
bangunan dan pepohonan” yakni dengan cara
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dibongkar25 sehingga perbuatan hukum jual beli
tanah pekarangan desa tidak pernah terjadi di

pekarangan desa hanya diperuntukkan bagi satu
keluarga saja. Ahli waris yang telah ditunjuk ter-

Desa Pakraman Beng.
Peristiwa jual beli dapat berpengaruh terhadap

sebut wajib melaksanakan sepenuhnya ayahan
kepada desa pakraman dan leluhurnya, sedang-

kehidupan krama yang sangat sakral. Tersebut
adalah “terdapat merajan dalam areal tanah

kan untuk ahli waris yang lain, kewajiban ini
bersifat membantu dan tidak wajib.28 Sistem

pekarangan desa yang tidak bisa dipindahtangankan dengan mudah karena merajan

pewarisan yang demikian menyebabkan ‘ahli
waris sebenarnya’ tersebut tidak bisa absen dalam

merupakan tempat pemujaan leluhur bagi yang
menempati tanah pekarangan”26. Apabila tanah

pelaksanaan ayahan kepada desa pakraman
kecuali sedang sakit atau cuntaka29.

pekarangan dijual atau dipindahtangankan
maka sama dengan menjual leluhur dan hal

Terkait dengan kewajiban ngayah oleh ‘ahli
waris sebenarnya’ tersebut, akan dapat menim-

tersebut tidak mungkin terjadi.
Sama halnya dengan cara peralihan hak pada

bulkan masalah. Misalnya ketika seseorang yang
menjadi ‘ahli waris sebenarnya’ ingin pergi

umumnya, pewarisan juga merupakan salah satu
cara untuk mengalihkan penguasaan atas tanah

merantau dengan tujuan memperbaiki perekonomian keluarga30, namun tidak diperbolehkan

pekarangan. Aturan mengenai pewarisan tertulis
dalam Awig-awig Desa Pakraman Beng Palet 4

karena adanya kewajiban ngayah secara penuh
yang dibebankan atas kepenguasaan tanah

Pawos 63 yang menyebutkan bahwa harta yang
diwariskan adalah harta benda baik yang sekala
(f isik), seperti tanah pekarangan desa, tegalan,

pekarangan desa. Apabila ada saudara yang ingin
membantu meringankan kewajibannya, maka
sifat ayahan tersebut hanya membantu ketika

merajan dan pusaka-pusaka lainnya yang terdapat di merajan tersebut, maupun niskala (non

keluarga tersebut sedang berhalangan (sakit atau
cuntaka).

f isik) seperti keberadaan leluhur yang menempati merajan beserta kewajiban-kewajibannya

Peralihan tanah pekarangan melalui ‘pelelangan’31 juga dapat terjadi apabila terdapat

yang bersifat ayahan. Sistem pewarisan yang dijalankan bersifat purusa, yaitu pewarisan hanya

keluarga yang putung32. Ketika sebuah keluarga
tidak dapat meneruskan garis keturunannya

kepada anak laki-laki. Namun pewarisan yang
berlaku secara adat di Desa Pakraman Beng

(tidak punya anak laki-laki) dan tanah pekarangan desa menjadi suwung (kosong), maka

berlaku kepada ‘ahli waris sebenarnya’27. Menurut aturan secara adat (tidak tertulis), tanah

tanah tersebut akan dipindahtangankan kepada

28

25

Wawancara dengan I Nyoman Wica selaku Bendesa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
26
Wawancara dengan warga Desa Pakraman Beng,
tanggal 27 Mei 2013.
27
Ahli waris sebenarnya mempunyai makna lebih ke
arah kewajiban secara penuh (sekala) dan hak mewariskan
atau melanjutkan keturunan daripada leluhur (niskala) karena
garis keturunan yang sah dan diakui leluhur adalah hanya
satu garis lurus keturunan ke arah anak laki-laki tertua (untuk
berkasta) dan ke arah anak laki-laki termuda (untuk non
kasta).

Wawancara dengan Ida Pedanda Istri Kemenuh
selaku pemangku adat, tanggal 25 Mei 2013.
29
Cuntaka adalah suatu keadaan tidak suci menurut
pandangan Agama Hindu. (I Wayan Surpha, op.cit., hlm.
233.
30
Kasus yang ditemukan ketika pengambilan data
(melalui wawancara), tanggal 23 Mei 2013.
31
Pelelangan dalam pengertian tidak bertujuan untuk
memperoleh keuntungan karena pelelangan dilakukan untuk
memberikan tanah kepada warga setempat yang
membutuhkan tanpa ada pemungutan biaya.
32
Putung yang berati tidak memiliki ahli waris.
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krama lain. Hal ini dilakukan dengan cara
pengembalian terlebih dahulu kepada pihak banjar pakraman tersebut, kemudian kelian banjar
(ketua banjar) akan menyiarkan melalui paruman (rapat desa) beberapa kali kepada krama
banjar pakraman dengan tujuan mendapat keterangan mengenai ada atau tidak krama yang
belum atau tidak mendapat tanah pekarangan
desa. Apabila tidak ada, maka penyiaran dilanjutkan untuk diteruskan kepada krama Desa
Pakraman Beng melalui bendesa (kepala desa).
Namun selama ini belum pernah terjadi ‘pelelangan’ di Desa Pakraman Beng33. Apabila keluarga tersebut putung biasanya diatasi degan cara

Gambar 2. Konsepsi Arah Orientasi Ruang34

mengangkat anak.
c. Tanah Pekarangan Desa hanya untuk Sikut

Selanjutnya berdasarkan konsep di atas, maka
bangunan-bangunan dalam permukiman yang

Satak
Seluruh tanah pekarangan desa hanya

disebut dengan sikut satak tersebut akan
menjadi seperti Gambar 3 berikut :

dimanfaatkan sebagai permukiman dengan
konsep sikut satak. Sikut satak merupakan
konsep arsitektur Bali seutuhnya terkait Asta
Kosala-kosali yang terdiri dari merajan (tempat
sembahyang), bale dangin (bangunan timur),
bale daja (bangunan utara), bale dauh (bangunan barat), dan bale delod (bangunan selatan). Serangkaian bangunan tersebut juga dikenal dengan rumah adat Bali. Permukiman krama
tersebut dibangun berdasarkan konsepsi Tri
Mandala yang membagi tanah pekarangan desa
menjadi sembilan segmen (Sanga Mandala).
Konsep ini terbentuk dari sistem tata nilai sumbu

Gambar 2. Bangunan yang ada di atas tanah
pekarangan desa. (sumber gambar : pengamatan
langsung berupa foto)

bumi dan sumbu matahari. Penentuan tata letak
dari konsep-konsep tersebut dapat dilihat pada

Posisi bangunan pada Gambar 2 dalam satu
areal pekarangan tidak berkumpul di satu lokasi,

Gambar 2 berikut:

tetapi memiliki pola menyebar sesuai dengan nilai
religius bangunan dan tanah pekarangan desa.
Menurut kepercayaan krama Desa Pakraman
Beng letak bangunan seperti Gambar 2 akan

34

33

Wawancara dengan I Nyoman Wica selaku
Bendesa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.

I Made Adhy Mahendra, PembagianWaris Tanah
Pekarangan di Kecamatan Tabanan (skripsi), Yogyakarta:
STPN, 2012, hlm. 30.
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memberikan keharmonisan bagi krama.
Berdasarkan urutan dari letak konsep Tri
Mandala tersebut mulai dari utara ke selatan atau
dari timur ke barat, berikut merupakan nama
dan letak bangunan-bangunan tersebut: Merajan: tempat sembahyang dan pemujaan leluhur
terletak di Utamaning Utama; Bale Daja: tempat
tinggal bagi anggota keluarga yang tertua terletak di Utamaning Madya; Bale Dangin: tempat
melaksanakan upacara adat) terletak di Madyaning Utama; Bale Dauh: tempat tinggal bagi
anggota keluarga lain (anak dan cucu terletak
di Madyaning Nista; Bale Delod: digunakan untuk dapur dan kamar mandi terletak di Nistaning
Madya; Lumbung: tempat menyimpan hasil
panen terutama padi terletak di Nistaning
Utama; Penunggun Karang: bangunan yang
ditempati secara niskala (non f isik) oleh penjaga
tanah pekarangan dan terletak di sebelah pintu
masuk menuju rumah (gapura rumah). Selain
bangunan-bangunan tersebut, terdapat
halaman rumah yang terletak di Madyaning
Madya dan sedahan karang- (sisa tanah) yang
digunakan untuk menanami tanaman bunga
yang terletak di Utamaning Nista dan Nistaning
Utama.
Model permukiman tersebut di atas merupakan ketentuan yang wajib diikuti krama ketika
membangun rumah. Apabila ada tambahan
bangunan lain diperbolehkan namun tetap
dengan sepengetahuan Bendesa (kepala desa)
Pakraman Beng sebagai bentuk pengawasan
karena tanah tersebut merupakan tanah milik
desa.
d. Upaya Menjaga Keharmonisan Tanah
Pekarangan Desa.
Pemeliharaan tanah pekarangan desa merupakan salah satu bentuk kewajiban krama Desa
Pakraman Beng selain melaksanakan ayahan ke
desa atau ke pura. Pemeliharaan tersebut dilakukan baik secara sekala (fisik) maupun niskala
(non f isik).

Ketentuan mengenai pemeliharaan secara
sekala diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman
Beng diantaranya wajib membuat batas tanah
pekarangan dengan tembok dan menanam
pepohonan serta mendirikan bangunan sesuai
ketentuan tanpa merugikan krama yang berbatasan. Dalam awig-awig disebutkan bahwa
karena wajib membuat pagar sebagai batas
sebelah utara dan timur untuk setiap krama yang
meng-emong (menempati) tanah pekarangan
desa tersebut. Pembuatan batas-batas tersebut
disaksikan oleh krama yang berbatasan beserta
prajuru (perangkat)35 desa pakraman. Walaupun
terdapat batas-batas f isik, namun pihak desa
masih belum memiliki arsip atau catatan mengenai hal tersebut. Jika ada yang ingin memastikan
kembali mengenai batas-batas wilayah kekuasaan
tanah pekarangan desa dari setiap krama, hal
tersebut akan sulit dilakukan karena batas-batas
hanya ditentukan secara lisan atas persetujuan
krama yang bersebelahan dengan disaksikan
prajuru (perangkat) desa tanpa dilakukan pencatatan.
Selain aturan mengenai sengker (pagar),
penanaman pepohonan36 dan pendirian bangunan37, dalam awig-awig juga diatur pemeliharaan wilayah pekarangan desa. Pepohonan
yang ditanam dekat pagar batas tidak boleh
mengganggu kenyamanan tetangga yang
berbatasan. Apabila hal itun terjadi, maka
pepohonan tersebut wajib ditebang. Begitu pula
dengan bangunan yang didirikan di atas pekarangan harus sesuai dengan aturan yang ada
yaitu aturan Asta Kosala-kosali serta tidak boleh
melebihi batas yang sudah ditentukan, misalnya
atap dari bangunan rumah tidak boleh melewati
pagar batas.
Pemeliharaan tanah pekarangan desa secara
35

Prajuru adalah perangkat desa adat.
Awig-awig Desa Pakraman Beng Palet 6 Pawos 30.
37
Awig-awig Desa Pakraman Beng Palet 6 Pawos 31.
36
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niskala (non f isik) dilakukan dengan pelaksanaan upacara-upacara adat keagamaan. Bentuk

dan kebahagiaan desa pakraman.
Konsep ayahan (semacam bentuk swadaya)

pemeliharaan terhadap tanah pekarangan desa
yang dilaksanakan oleh krama, secara rutin

yang menjadi praktik asas resiprositas antar
krama (sanak saudara), ke desa pakraman mau-

dikenal dengan Rahinan (hari jadi), yang dilaksanakan krama setelah pelaksanaan upacara

pun ke unit-unit sosial lain, merupakan dunia
inti krama, dimana nilai-nilai kontrol sosial

perolehan tanah pekarangan desa. Tanggal
(hari) pelaksanaan upacara rahinan ditentukan

memperkokoh semangat gotong-royong dalam
setiap pelaksanaan upacara. Konsep ayahan

berdasarkan acuan upacara ngenteg linggih
(upacara akhir dari rangkaian upacara ritual

menjelmakan swadaya dalam wujud materi
maupun tenaga (ngayah) yang saling dipertu-

perolehan tanah) yaitu 6 bulan sekali (berdasarkan kalender Bali) atau 1 tahun sekali (berdasar-

karkan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya
kewajiban ayahan, krama telah mempraktikan

kan perhitungan purnama tilem).
Sementara itu, upacara yang dilakukan
untuk proses peralihan kepenguasaan tanah
pekarangan desa disebut upacara pemerasan.
Upacara ini bertujuan untuk mengganti kepemilikan tanah. Pergantian kepemilikan yang dimaksud adalah dengan mengganti sejarah atau
silsilah leluhur yang menempati tanah pekarangan desa tersebut karena yang akan menempati merupakan keluarga baru yang tidak ada
hubungannya dengan leluhur di tanah pekarangan tersebut. Secara f isik merajan (tempat
bersemayam leluhur) yang ada tidak dibongkar,
tetapi digunakan oleh penguasa baru dan secara
niskala (non f isik) roh (leluhur) yang bersemayam di merajan tidak lagi roh (leluhur) pemilik
baru melalui upacara pemerasan.
Bentuk-bentuk pemeliharaan tanah pekarangan desa baik secara sekala (f isik) maupun
niskala (non f isik) pada hakikatnya memiliki
tujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dunia antara krama dengan Tuhan,
sesama krama, dan krama dengan lingkungannya yang merupakan praktik Tri Hita Karana.
Adanya kegiatan ayahan pada setiap upacara
yang dilakukan oleh desa pakraman mewajibkan
setiap krama untuk datang berkumpul dan
bergotong royong. Kegiatan ayahan inilah yang
dapat mempertahankan tradisi kebersamaan
yang dapat menunjang keutuhan, kedamaian,

kebajikan ritual bersama dengan kebajikan sosial.
Hal ini merupakan tradisi yang mengakar pada
masyarakat.
D. Individualisasi Tanah Pekarangan
Desa akan Memudarkan Tradisi
Sejak dikeluarkannya Undang-undang Pokok
Agraria, masyarakat hukum adat di Bali baik
secara komunal maupun individual berkehendak untuk dapat mendaftarkan hak atas tanah
yang selama ini dikuasainya baik secara de facto
maupun secara de jure dalam konsep hukum
adat, sehingga akhirnya mendapat sertipikat.38
Kenyataan ini memang dapat dijadikan dasar
permohonan sertipikat tanah, seperti keterangan
sporadik yang dibuat oleh Kepala Kelurahan/
Desa Dinas. Pasal 2 ayat (1) dalam Ketentuanketentuan Konversi UUPA yang menyatakan
bahwa hak atas druwe desa dapat dikonversi
menjadi hak milik jika telah memenuhi syarat
seperti dalam Pasal 21 UUPA yaitu telah
ditetapkan sebagai badan-badan hukum. Badanbadan hukum tersebut telah ditetapkan dan
ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan

38

I Made Suwitra, Eksistensi Hak Penguasaan dan
Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam Perspektif Hukum
Agraria Nasional, Malang : Universitas Brawijaya, 2009,
hlm. 211.
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Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai
Hak Milik Atas Tanah.
Maksud dari ketentuan konversi ini memang
bertujuan untuk menjamin kepastian hukum
terhadap hak atas tanah, sehingga UUPA akan
lebih mengarah pada nuansa individualisasi39
terhadap hak milik atas tanah. Ketentuan ini akan
terlihat kontradiktif apabila dibandingkan
dengan Pasal 5 UUPA yang mengakui hukum
adat sebagai sumber utama dan juga sebagai
pelengkap dalam pembentukan Hukum Tanah
Nasional. Dengan demikian berdasarkan
ketentuan Pasal 3 UUPA dinyatakan bahwa
negara mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat jika memang kenyataannya
masih ada. Artinya hak komunal masih diakui
dengan catatan dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara. Namun apabila semua tanah adat dalam hal ini tanah pekarangan desa dikonversi menjadi hak milik pribadi, berarti akan terjadi pembatasan berlakunya
bahkan hapus atau hilangnya hak ulayat desa
yang selanjutnya tidak mungkin untuk dihidupkan lagi.
Berdasarkan kondisi di atas, dapat dikatakan
bahwa sebenarnya ketentuan konversi dalam
UUPA memiliki dampak positif yaitu dapat lebih
menjamin kepastian hukum hak penguasaan dan
pemilikan tanah. Hal ini juga berdampak pada
adanya kepastian terhadap perlindungannya.
Namun sebaliknya juga terdapat sisi negatif dari
pada ketentuan konversi tersebut apabila dikonversi menjadi hak milik secara pribadi yaitu adanya potensi sekularisasi dan individualisasi
terhadap penguasaan dan pemilikan tanah-tanah
adat yang dahulunya bersifat komunal religius.
Potensi besar terjadinya perubahan hak penguasaan atas tanah dari hak milik komunal menjadi

39

Nuansa individualisasi dirasakan jika konversi
terjadi pada individu terhadap tanah pekarangan desa yang
masing-masing dikuasai.

hak milik individu. Bentuk dari penguasaan individu tersebut tidak akan lagi diikat oleh sistem
“ayahan” dalam persekutuan (desa pakraman)
tetapi sudah terlepas dari akar budayanya karena
tidak tunduk lagi pada ketentuan hukum adat
setempat (awig-awig desa pakraman).
Selanjutnya ditegaskan oleh Boedi Harsono40
bahwa UUPA tidak mengharuskan suatu bentuk
tanah adat untuk dijadikan sebagai hak-hak
individu. Adanya sistem pengaturan tanah-tanah
adat bertujuan untuk tetap melestarikan budaya
Indonesia. Selain itu, Hukum Tanah Nasional
bertujuan untuk membangun unif ikasi hukum
tanah di Indonesia berdasarkan konsepsi, asas
dan lembaga hukum adat yang bersifat nasional,
yang masih tetap dapat dipertahankan, sedangkan unifikasi hukum tanah yang dimaksud tidak
sesuai dengan aturan dalam hal pemilikan dan
penguasaan tanah pekarangan desa. Berlakunya
UUPA dan juga mengakui eksistensi hak ulayat
masyarakat adat di Bali yang dalam kenyataannya
masih ada sebagaimana Pasal 3 UUPA,
menimbulkan dua sistem hukum dalam satu
masyarakat (desa pakraman) di Bali, yaitu sistem
Hukum Tanah Nasional dan sitem hukum tanah
adat (yang diatur dalam awig-awig). Dalam hal
ini, sistem hukum mana yang harus ditaati
krama? Secara teoritis sangat ditentukan oleh
sistem hukum yang dapat memberikan makna
sosial dalam kehidupannya. Pilihan ini yang
mempengaruhi perilaku krama. Ringkasnya, jika
pelaksanaan konversi menjadi hak milik individu
dipaksakan berlakunya, akan berdampak pada
hapusnya tradisi ayahan sebagai benteng keharmonisan (lihat bahasan 2.d. di atas) dalam
masyarakat (desa pakraman) di Bali umumnya.
Oleh karena itu, seharusnya pengertian dalam
ketentuan konversi untuk hak atas tanah druwe
40

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah
Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan, 1999, hlm. 193.
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desa adalah bukan dijadikan hak milik pribadi
atas nama krama melainkan dijadikan hak milik

telah diberikan tempat tinggal secara turun
temurun oleh Desa Pakraman Beng. Hal ini

atas nama organisasi yaitu desa pakraman karena
tanah druwe desa merupakan tanah komunal.

dapat dikatakan sebagai hutang leluhur (kewajiban) yang harus diteruskan oleh keturunan-

Dengan cara ini pelaksanaan konversi bukan
menghilangkan kepemilikan tanah oleh desa

nya.43
Kenyataan yang saat ini terjadi adalah pada

pakraman, tetapi justru memperkuatnya.
Pengakuan kepemilikan oleh desa pakraman

hakikatnya krama Desa Pakraman Beng juga
telah memahami arti penting dalam menjamin

inilah sebenarnya yang diamanatkan dalam
Pasal 5 UUPA tersebut.

kepastian hukum atas tanah pekarangan desa
yang ditempatinya melalui pendaftaran tanah.

Desa pakraman di Bali sebagai salah satu persekutuan hukum yang ada di wilayah negara

Berdasarkan pemahaman krama tersebut terdapat beberapa krama yang memiliki keinginan

Republik Indonesia41. Sampai dengan saat ini
belum ditunjuk sebagai badan hukum yang

untuk melakukan pendaftaran atas tanah pekarangan desa yang ditempatinya tetapi belum ada

dapat memiliki hak milik atas tanah. Apabila
dikaitkan dengan PP Nomor 38 Tahun 1963 Pasal

tindak lanjut dari keinginan tersebut. Sebagian
besar krama lebih memahami akan arti penting-

1 huruf c bahwa : “badan-badan keagamaan yang
ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah

nya ‘ajeg Bali’44 dan menganggap bahwa pendaftaran tanah menjadi atas nama individu, tidak

mendengar Menteri Agama”, maka desa pakraman menurut penulis telah memenuhi kriteria
sebagai badan sosial yang religius.

perlu dilakukan. Krama merasa harus tetap
berbakti kepada leluhur sehingga menjadi suatu
kewajiban bagi krama untuk tetap menjaga

Pasal 20 UUPA ayat (2) menyebutkan bahwa
“Hak milik dapat beralih dan dialihkan”. Menurut

keberadaan tanah pekarangan desa, sebagai
bagian dari tetap terjaganya keberadaan

krama desa pakraman, tanah pekarangan desa
tersebut tidak boleh disertipikatkan atas nama

(eksistensi) Desa Pakraman Beng’45.
Dalam rangka mempertahankan tradisi uta-

pribadi karena kepemilikannya tidak boleh
berpindah atau beralih melalui peristiwa jual

ma ayahan yang melekat pada penguasaan tanah
pekarangan desa, maka implementasi ketentuan

beli.42 Jika tanah tersebut telah memiliki sertipikat
atas milik pribadi maka hal ini berarti tanah

konversi tanah druwe desa khususnya tanah
pekarangan desa menjadi milik individu oleh

tersebut dapat diperjual-belikan. Krama mempercayai adanya leluhur yang menempati merajan

krama di Desa Pakraman Beng dalam realitasnya tidak pernah terlaksana. Keberadaan tokoh-

di atas tanah pekarangan. Oleh karena itu apabila
terdapat tanah pekarangan desa yang dijual

tokoh desa adat termasuk Bendesa (kepala desa)
Pakraman Beng yang sangat taat terhadap awig-

maka hal ini diartikan bahwa krama tersebut meninggalkan leluhurnya. Selain itu, krama juga
masih memiliki kewajiban melaksanakan ayahan
ke desa sebagai bentuk bakti kepada desa karena

41

Penjelasan Pasal 1 Perda Provinsi Bali Nomor 3
Tahun 2011 tentang Desa Pakraman.
42
Wawancara dengan warga Desa Pakraman Beng
yang bernama I Nyoman Weda, tanggal 26 Mei 2013.

43

Wawancara dengan I Nyoman Wica selaku Bendesa Pakraman Beng, tanggal 25 Mei 2013.
44
Ajeg Bali mempunyai pengertian tetap tegak, tidak
goyang, kukuh, tetap dianut dan dilaksanakan adanya roh
Bali, roh yang melahirkan budaya Bali yaitu Tri Hita Karana.
http://.blogspot.com/2008/11/apa-sih-ajeg-bali-itu.htnl.
45
Wawancara dengan seorang warga Desa Pakraman
Beng, tanggal 30 Mei 2013.
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awig juga menjadi penyebab konversi kepada
krama tidak terjadi. Hasil penelitian ini menemu-

kriteria sebagai badan hukum sosial religius yang
dapat memiliki hak milik atas tanah.

kan fakta bahwa sampai saat ini tanah pekarangan
desa di Desa Pakraman Beng tidak boleh dipindah-

E. Kesimpulan

tangankan atas nama pribadi tanpa persetujuan
paruman desa adat (rapat atau pertemuan masyarakat desa adat).46
Sementara itu, ketentuan konversi dapat
dilaksanakan dengan syarat Desa Pakraman
Beng terlebih dahulu ditunjuk sebagai badan
hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak
milik. Contoh konversi yang terjadi yaitu terhadap tanah Pelaba Pura dengan subjek hak adalah
pura. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri SK/556/DJA/1986 tentang
Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas
Tanah yang telah menunjuk pura sebagai badan
hukum keagamaan. Pura merupakan lembaga
keagamaan yang juga sekaligus dimiliki oleh desa
pakraman. Pengelolaan pura dilakukan dan
dimiliki oleh desa pakraman. Pembangunan dan
pemeliharaan bangunan pura, termasuk segala
aktivitas upacara-upacara ritualnya secara de
facto-nya dilakukan oleh krama sebagai
penyungsung melalui tradisi ayahan baik berupa
materi dan atau tenaga. Pura sebagai badan
hukum keagamaan, sedangkan desa pakraman
sebagai badan hukum sosial dan sekaligus keagamaan tidak mungkin untuk dipisahkan karena anggotanya sama yaitu krama desa pakraman.
Desa pakraman di Bali sebagai salah satu
persekutuan hukum yang ada di wilayah negara
Republik Indonesia47, sampai saat ini belum
ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat
memiliki hak milik atas tanah. Apabila dikaitkan
dengan PP Nomor 38 Tahun 1963 Pasal 1 huruf
c, desa pakraman sebenarnya telah memenuhi
46

I Wayan Surpha, op.cit., hlm. 23.
Penjelasan Pasal 1 Perda Provinsi Bali Nomor 3
Tahun 2011 tentang Desa Pakraman.
47

Tradisi penguasaan dan pemilikan tanah
druwe desa, dalam hal ini tanah pekarangan desa
di Desa Pakraman Beng dilandasi oleh Konsep
Tri Hita Karana, secara operasional diatur oleh
awig-awig serta peraram desa yang dipatuhi dan
dilaksanakan oleh krama-nya. Tanah pekarangan desa dimiliki oleh Desa Pakraman Beng
sebagai tanah komunal yang dapat digunakan
sendiri oleh desa untuk kepentingan desa itu
sendiri dan dapat juga dilimpahkan penguasaannya kepada krama untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dengan konsekuensi kewajiban ayahan yaitu ngayah (berupa tenaga) dan
urunan (berupa materi/iuran).
Menurut ketentuan, konversi hak atas druwe
desa termasuk tanah pekarangan desa sudah
terjadi sejak berlakunya UUPA, namun saat ini
belum ada pelaksanaan pendaftarannya karena
Desa Pakraman Beng belum ditunjuk sebagai
badan hukum yang dapat mempunyai hak milik
atas tanah. Konversi hak atas druwe desa untuk
tanah pelaba pura telah dilaksanakan setelah
adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
SK/556/DJA/1986 yang menunjuk pura sebagai
badan hukum keagamaan yang dapat memperoleh hak milik. Penerbitan surat keputusan
tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Diharapkan dengan
adanya penerbitan surat keputusan mengenai
penunjukan desa pakraman sebagai badan
hukum sosial yang dapat mempunyai hak milik
atas tanah, pelaksanaan konversi atas tanah
pekarangan desa dapat segera direalisasikan
segera.

Ni Putu AS & I Gusti Nyoman G: Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali.....: 285-299
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HAK ULAYAT LAUT: FENOMENA YANG PERLU DICERMATI
DALAM MENYUSUN KADASTER KELAUTAN
Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono, Ign. Indradi, Slamet Wiyono*

Abstract
Abstract: The phenomena on sea tenure by the traditional society in Nusantara maritime are spread from the western part up
to the eastern area. The common property rights on maritime resources have not been explicitly admitted by the state, however,
they are only considered as the state property. According to maritime anthropologists, the practice of sea tenure constitutes
strategies of resources management. This is intended to preserve the fishermen’s living conditions and marine resources. To a
certain extent, the fish resources are said to belong to all people and openly accessed. This has led to a great crisis on fisheries
and if this is not well controlled there will be human disasters.
Keywords
Keywords: sea tenure, marine cadastre.
Intisari: Fenomena penguasaan atas sumber daya laut oleh masyarakat tradisional di benua maritim Nusantara tersebar dari
ujung barat sampai wilayah bagian timur. Fenomena pemilikan bersama atas sumberdaya perairan ini sampai sekarang belum
secara tegas diakui oleh Negara. Selama ini wilayah perairan selalu dianggap sebagai milik Negara. Menurut antropolog maritim,
praktek penguasaan laut merupakan strategi pengelolaan sumber daya laut. Sebaliknya, cara pandang terhadap sumber daya
perikanan sebagai milik semua orang dan bersifat ‘terbuka’ telah mendorong timbulnya krisis besar di bidang perikanan, dan jika
tidak ada pengendalian maka tragedi kemanusiaan akan terjadi secara meluas.
Kata kunci
kunci: hak ulayat laut, kadaster kelautan

Pengelolaan perikanan ... harus mempertimbangkan hukum
adat dan/atau kearifan lokal ... (UU Perikanan)

A. Pengantar
Konvensi Hukum Laut Internasional 1982
(United Nations Convention of the Law of the
Sea 1982, disingkat UNCLOS 1982) telah menyelesaikan masalah nelayan asing yang menangkap
ikan di perairan suatu negara dengan kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif. Sekarang yang
diperlukan adalah pengawasan dan penegakan
hukum yang ketat agar tidak terjadi illegal f ishing. Demikian pula terhadap nelayan sesama
bangsa (suku, adat, kelompok) yang memasuki
wilayah perairan yang dianggap sebagai Hak
* Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
Yogyakarta.

Ulayat Laut (HUL) masyarakat tertentu belum
ada kejelasan untuk menyelesaikan persoalannya,
karena banyaknya suku bangsa di tanah air yang
telah mengembangkan prinsip masing-masing
tentang pemilikan laut berdasarkan adat beserta
batas-batas wilayahnya.
HUL merupakan terjemahan dari kata bahasa
Inggris, sea tenure. Menurut Laundsgaarde dalam Wahyono, dkk. (2000), istilah ini mengacu
kepada seperangkat hak dan kewajiban timbalbalik yang muncul dalam hubungannya dengan
pemilikan wilayah laut. Sea tenure adalah suatu
sistem, di mana beberapa orang atau kelompok
sosial masyarakat memanfaatkan wilayah laut,
mengatur tingkat eksploitasi terhadap wilayah
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tersebut, yang berarti juga melindunginya dari
eksploitasi yang berlebihan. Selanjutnya Akimichi

berasal dari kelompoknya, dan individu/kelompok lain tersebut mempunyai kewajiban untuk

dalam Wahyono, dkk. (2000) mengatakan bahwa hak-hak pemilikan (property rights) mem-

mematuhi statusnya sebagai orang luar. Sedangkan setiap anggota masyarakat yang terikat dalam

punyai arti ’memiliki’ (to own), ’memasuki’ (to
access), dan ’memanfaatkan’ (to use). Hal itu

sistem sosial tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola dan memelihara sumber-

tidak hanya mengacu pada wilayah penangkapan
(f ishing ground), tetapi juga mengacu pada tek-

daya sesuai dengan aturan yang telah disepakati
bersama.
Sementara itu, sebagian besar nelayan-nelayan
yang tinggal di desa-desa pesisir pada umumnya
mempunyai taraf kesejahteraan hidup yang
sangat rendah. Kesulitan mengatasi masalah
kehidupan sehari-hari akibat kemiskinan serta
kesenjangan sosial ekonomi telah menjadikan
penduduk di kawasan ini harus menanggung
beban hidup yang tidak dapat dipastikan kapan
berakhirnya. Kerawanan di bidang sosial ekonomi ini berpotensi menjadi lahan subur bagi timbulnya kerawanan-kerawanan di bidang kehidupan yang lain. Dalam hal ini, para antropolog
maritim berpendapat bahwa praktik-praktik HUL
merupakan strategi pengelolaan sumberdaya
untuk menjaga kelangsungan hidup ekonomi
masyarakat nelayan dan menjaga kelestarian
sumberdaya laut. Sebaliknya, cara pandang terhadap sumberdaya perikanan sebagai milik
semua orang dan bersifat open access telah mendorong timbulnya krisis besar di bidang perikanan, dan jika tidak ada pengendalian yang
efektif maka tragedi kemanusiaan akan terjadi
secara meluas.
Fenomena penguasaan atas sumberdaya laut
oleh masyarakat tradisional di Indonesia antara
lain dinyatakan oleh Polunin. Ia menemukan
fakta bahwa meskipun tidak semua wilayah di
Indonesia menunjukkan praktik-praktik penguasaan wilayah laut, namun bukti-bukti menunjukkan adanya pola penguasaan wilayah laut
yang tersebar dari ujung barat sampai wilayah
Indonesia bagian timur. Pola-pola penguasaan
wilayah laut tersebut sangat bervariasi, dan
umumnya pemilikan itu berkaitan dengan hak

nik-teknik penangkapan, peralatan yang digunakan, atau bahkan sumberdaya yang ditangkap
dan dikumpulkan. Berdasarkan pandangan itu,
secara ringkas dapat dikatakan HUL adalah seperangkat aturan atau praktek pengelolaan wilayah
laut dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Seperangkat aturan ini menyangkut siapa
yang memiliki hak atas suatu wilayah, batas-batas
wilayah laut, jenis sumberdaya yang boleh diambil, dan teknik eksploitasi sumberdaya yang
diperbolehkan yang ada di suatu wilayah laut.
Fenomena pemilikan bersama (common property rights) atas sumberdaya perairan ini sampai
sekarang belum secara tegas diakui oleh Negara.
Selama ini wilayah perairan selalu dianggap sebagai milik Negara (state property). Para individu
mempunyai kewajiban mematuhi aturan yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah atau departemen sektoral yang mengelola sumberdaya itu.
Demikian juga departemen yang bersangkutan
mempunyai hak untuk memutuskan aturan
main penggunaan dan pemanfaatannya. Atau
sebaliknya, perairan juga dianggap sebagai wilayah tak bertuan (open access), tidak ada unsur
pemilikan pada sumberdaya tersebut dari setiap
orang atau kelompok sosial manapun. Artinya
masing-masing individu atau kelompok orang
hanya memiliki hak-hak istimewa (previlege),
siapa cepat dia dapat, tetapi bukan hak pengelolaan.
Dalam pengertian milik bersama (common
property) oleh suatu pranata adat, berarti masyarakat lokal memiliki hak untuk tidak mengikutsertakan individu/kelompok lain yang bukan

302

Bhumi No. 38 Tahun 12, Oktober 2013

rakat adat bahari Nusantara agar kadaster yang
dibangun nantinya dapat diterima oleh semua

pun tetap dikategorikan sebagai sumberdaya
yang bersifat open access atau sebagai sumberdaya yang setiap individu atau kelompok dapat
dengan bebas mengakses kekayaan di dalamnya.
Dengan naluri kebebasan tersebut ditambah
dengan hadirnya revolusi biru, yaitu modernisasi
teknologi penangkapan, maka tingkat eksploitasi
ikan di beberapa zona tidak lagi memperhitungkan daya regenerasinya.
Sementara itu di kalangan masyarakat nelayan

pihak. Kalau kadaster darat yang melahirkan
kepastian hukum saat ini mengacu pada Un-

tradisional pada umumnya, tingkat sosial ekonomi yang rendah merupakan ciri kehidupan

dang-undang Pokok Agraria yang bersumber
dari Hukum Adat, maka dalam menyusun

mereka di manapun. Tingkat kehidupan mereka
sedikit di atas pekerja migran atau setaraf dengan

kerangka kadaster kelautan juga seyogyanya
memperhatikan hak-hak masyarakat adat laut.

petani gurem (Nigel J.H. Smith, 1981 dalam
Kusnadi, 2002). Dibandingkan dengan kelompok

B. Lingkungan Perikanan Tangkap dan

masyarakat di sektor pertanian, nelayan buruh
atau nelayan kecil dapat digolongkan sebagai

untuk menangkap ikan.
Kadaster kelautan (marine cadastre) yang
dalam satu dasawarsa terakhir diwacanakan oleh
pegiat kadaster untuk mengantisipasi berbagai
kepentingan atas sumberdaya laut, baik di lingkungan perairan dekat pantai (on shore) maupun
lepas pantai (off shore), kiranya perlu memperhatikan penguasaan laut oleh masyarakat-masya-

Problematikanya
Perairan laut Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup kaya. Sebagai acuan sementara ini, potensi perikanan di perairan Indonesia
sebanyak 6,7 juta ton per tahun. Sementara itu
tingkat pemanfaatan ikan-ikan di perairan Indonesia telah mencapai 60% dari potensi lestarinya. Ini berarti bahwa produksi perikanan di
Indonesia belum maksimal karena sumberdaya
perikanan merupakan sumberdaya yang renewable (dapat diperbaharui). Pada beberapa wilayah perairan dangkal memang telah over f ishing, tetapi pada perairan dalam belum mencapai
pada tangkapan lebih (Kamaluddin, 2005).
Sumberdaya ikan memang merupakan komoditi yang memiliki karakteristik unik, karena
ikan mengandung protein yang cita rasanya
berbeda. Sekalipun tersedia bebas di laut, tingkat
penangkapannya akan selalu mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan tersebut. Dengan
demikian, sekalipun setiap orang bebas menangkapnya, tentu tidak boleh melebihi ambang kepunahannya. Sementara itu laut masih dipersepsi sebagai wilayah bebas, maka perlakuannya

lapisan sosial paling miskin. Unit-unit rumah
tangga nelayan miskin biasanya ditempati oleh
beberapa keluarga yang masih berkerabat atau
tidak, sebagai strategi adaptasi mereka dalam
menghadapi tekanan-tekanan kemiskinan.
Gambaran umum yang mudah dilihat dari
kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi kehidupan masyarakat nelayan adalah
fakta yang bersifat f isik berupa kualitas lingkungan permukiman. Kampung-kampung nelayan miskin akan mudah diidentif ikasi dari kondisi rumah hunian mereka. Rumah-rumah yang
sangat sederhana, berdinding anyaman bambu,
berlantai tanah berpasir, beratap daun rumbia,
dan keterbatasan perabot rumah tangga merupakan ciri umum dari tempat tinggal para nelayan buruh dan nelayan tradisional. Kondisi sebaliknya, di sekitar lingkungan tersebut berdiri
beberapa rumah megah dengan segala fasilitas
di dalamnya, yang mudah untuk dikenali sebagai tempat tinggal pemilik perahu, pedagang
perantara (hasil laut) atau pedagang berskala
besar, dan pemilik toko.
Pada umumnya, dalam masyarakat petani
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dikenal adanya pekerjaan-pekerjaan sambilan
yang menjadi sumber penghasilan pengganti
ketika musim tanam dan sambil menunggu
musim panen tiba, petani beserta anggota rumah
tangganya biasa membuat barang-barang kerajinan, beternak, dan melakukan pekerjaanpekerjaan lain yang bersifat non pertanian. Hal
ini telah menjadi bagian integral dari aktivitas
ekonomi mereka, dan jarang terjadi dalam aktivitas ekonomi rumah tangga nelayan, mengingat
nelayan sangat terikat pekerjaan menangkap
ikan di laut sehingga mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran rumah tangganya (Mubyarto, 1987 dalam Kusnadi, 2002).
Kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan
disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks.
Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan
dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumberdaya manusia, modal dan akses,
jaringan pemasaran yang eksploitatif terhadap
mereka, tetapi juga disebabkan oleh dampak
negatif revolusi biru (modernisasi perikanan)
yang mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan. Proses ini terus
berlangsung, dan dampak lebih lanjut yang
sangat dirasakan oleh nelayan adalah semakin
menurunnya tingkat pendapatan mereka dan
sulitnya memperoleh hasil tangkapan. Saat ini,
kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi merupakan persoalan krusial yang dihadapi nelayan, dan tidak mudah untuk diatasi (Kusnadi,
2002).
C. Lingkup Hak Ulayat Laut dan
Kelestariannya
Perkembangan dunia maritim tradisional
Indonesia mengenal berbagai macam persepsi
tentang penguasaan laut, dalam hal ini ada
perbenturan antara gagasan laut bebas dan laut
tertutup. Yang terkenal adalah bantahan Sultan
Alauddin dari Gowa Laut, yang mengatakan
bahwa, “Bebas bagi umat manusia untuk laut
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dilayari siapa saja, tidak boleh secara turun-temurun merasa memiliki sebidang laut yang berdekatan dengan pantainya”. Pandangan luas
wilayah laut juga berbeda-beda, dari penguasaan
“sejauh mata memandang” sampai keterbatasan
sebuah teluk atau selat saja. Berikutnya Polunin
dalam Wahyono (2006) menemukan kenyataan
bahwa meskipun tidak semua wilayah di Indonesia menunjukkan praktik-praktik penguasaan
wilayah laut, namun bukti-bukti menunjukkan
adanya pola penguasaan wilayah laut yang
tersebar dari ujung barat (Aceh), sampai wilayah
Indonesia bagian timur (Kei, Tanimbar, Halmahera). Pola-pola penguasaan wilayah laut tersebut sangat bervariasi. Secara garis besar dikenal
konsep tentang adanya dua jenis wilayah laut,
yaitu yang dimiliki masyarakat pantai dalam
bentuk HUL, dan yang merupakan laut bebas.
Masyarakat nelayan tradisional yang masih
pada tingkat hidup subsistensi biasanya mencari
ikan di dekat pantai saja. Dengan alat penangkapan tradisional yang masih sederhana maka
wilayah penangkapan mereka sangat terbatas
pula. Lain halnya dengan masyarakat yang sudah
sejak dari dulu kala mengadakan pelayaran jauh,
umumnya menuntut adanya kebebasan berlayar
dan lebih cenderung kepada prinsip laut yang
terbuka dengan asas mare liberium. Kelompok
nelayan pertama (tradisional) selalu merasa terancam bahwa lahan penangkapan ikan mereka
akan habis dikuras oleh kelompok yang kedua
karena peralatan yang digunakan lebih canggih.
Kekhawatiran ini perlu diatasi dengan kepastian
tentang hak-hak pemilikan (property rights) atau
pemanfaatan atas sumberdaya yang sangat
diperlukan untuk mengantisipasi keberlangsungan hidup pengelolaan sumberdaya oleh
masyarakat tradisional.
Jika ditelaah lebih lanjut, sebagai sebuah pranata, HUL adalah bagian dari struktur ekonomi
masyarakat adat nelayan. Bersama-sama dengan
pranata lain, HUL membentuk struktur ekonomi
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suatu komunitas nelayan. Jadi, HUL dipahami
sebagai salah satu sistem pencaharian hidup yang
fungsinya mendukung eksistensi suatu komunitas nelayan. Dengan demikian, HUL adalah
suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup
nelayan, atau merupakan salah satu bagian dari
pranata matapencaharian hidup yang menjadi
dasar dari struktur ekonomi suatu komunitas
nelayan. Selanjutnya HUL dapat diasumsikan
sebagai salah suatu cara produksi yang bersama
dengan produksi lain, seperti perikanan dan pertanian, membentuk sistem produksi komunitas
nelayan yang bersangkutan. Akan tetapi, HUL
memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh cara
produksi lainnya, yaitu adanya perangkat aturan
adat yang mengatur pengelolaan dan akses terhadap sumberdaya yang dieksploitasi. Oleh
karena itu terdapat interaksi aspek sosial budaya
yang kompleks. Sebagai suatu sistem mata pencaharian hidup, HUL memperlihatkan aspek
sosial, ekonomi, politik lokal, dan politik legal
yang terlibat dalam suatu adaptasi masyarakat
nelayan. (Wahyono, dkk., 2000). Secara skematis,
lahirnya HUL dan implikasinya terhadap sosial
ekonomi masyarakat dapat dilihat pada bagan
berikut.
Ekologi

Demografi

Mata
pencaharian

Lingkungan
politik legal

Perubahan
teknologi

Proses distribusi
pasar

Intensitas eksploitasi

Konflik

Hak Ulayat Laut :
Wilayah
Unit pemegang hak
Legalitas dan
pelaksanaannya

Kesejahteraan
masyarakat nelayan

Nilai laut

Kepentingan

Produktivitas

Sistem kepercayaan

Bagan: Hak Ulayat Laut dan Variabel-variabel
Pengaruh, serta Implikasinya. (diadaptasi dari
Pollnac, 1984 dalam Wahyono, dkk., 2000)
Studi tentang HUL selama ini bertujuan
untuk memahami kaitan antara perubahan HUL

sebagai sebuah pranata lokal dengan aspek sosial
budaya, teknologi, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan. Dengan demikian terdapat kaitan
fungsional antara HUL dengan berbagai aspek
sosial, budaya, dan lingkungan. Mengingat
suatu pranata selalu terintegrasi secara fungsional
ke dalam sistem kebudayaan, maka HUL juga
perlu dilihat sebagai suatu pranata yang terpengaruh dan mempengaruhi beberapa aspek
dalam sistem budaya (Lapian dalam Wahyono,
dkk., 2000). Pendekatan fungsional ini merupakan penjabaran dari teori sistem umum (general system teory) yang bersifat terbuka. Hal ini
sejalan dengan masyarakat maritim yang bersifat
terbuka karena mobilitasnya yang tinggi, dan
sesuai dengan sifat lingkungan laut yang merupakan sistem geograf is yang terbuka, tetapi di
lain pihak dicirikan oleh interaksi sosial budaya
yang bersifat sistemik.
Berdasarkan beberapa literatur, variabelvariabel yang digunakan untuk mengkaji HUL
adalah: (1) wilayah dan batas-batasnya (region
and those boundaries); (2) unit sosial pemegang
hak (right-holding unit); dan (3) legalitas (legality) beserta pelaksanaannya (enforcement). Variabel wilayah tidak hanya terbatas pada pembatasan area wilayah, tetapi juga eksklusivitas
wilayah. Eksklusivitas ini dapat berlaku juga untuk sumberdaya laut, teknologi yang digunakan,
tingkat eksploitasi, maupun batas-batas wilayah
yang bersifat temporal. Sementara mengenai unit
pemegang hak, hal ini beragam mulai dari yang
sifatnya individual, kelompok kekerabatan, komunitas desa sampai negara. Hal yang menarik
dari variabel unit pemegang hak adalah masalah
bagaimana hak eksploitasi dialihkan dari satu
pihak ke pihak lain, dan bagaimana pembagian
hak ke dalam satu unit pemegang hak. Dalam
masalah legalitas, yang menjadi pokok bahasan
adalah dasar hukum yang melandasi berlakunya
HUL, yang dalam beberapa kasus berupa aturan
yang tertulis dan beberapa kasus yang lain meru-
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pakan extra legal karena hanya didasarkan pada
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat.
Selanjutnya, mengenai HUL dalam bentuk
yang lebih dinamis lahir dari pertanyaan pokok,
yaitu mengapa HUL dipraktikkan oleh suatu
masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Cukup banyak hipotesis yang berusaha menjawab pertanyaan ini, dan ada banyak
variabel yang mengarahkan ada atau tidaknya
aturan dan praktik HUL pada suatu masyarakat.
Ada suatu hal yang merupakan kunci jawaban
mengenai hal ini, yaitu anggapan bahwa laut
merupakan suatu sumberdaya yang bernilai.
Laut dikatakan bernilai jika memiliki sumberdaya, dan lingkungan ekologisnya sedemikian
rupa sehingga orang dapat mengeksploitasinya.
Hal ini berhubungan pula dengan mudah atau
tidaknya proses distribusi berjalan, atau ada
tidaknya pasar. Lebih jauh, apabila variabel-variabel di atas diidentifikasi dalam upaya mencari
jawaban mengapa HUL dipraktikkan masyarakat, maka jawabannya lebih banyak terikat pada
variabel kunci yang lain, yaitu konflik (Pollnac,
1984 dalam Wahyono, 2000). Hal ini merupakan
suatu potensi yang cukup kuat atas berubahnya
HUL, mulai berubahnya isi aturan maupun praktik HUL sampai pada menguat atau melemahnya
praktik HUL. Sumber konflik yang utama adalah
peningkatan eksploitasi. Hal ini berhubungan
dengan pertambahan unit eksploitasi, demograf is, perubahan tingkat komersialisasi (pasar),
kondisi ekologis sumberdaya, dan perubahan
teknologi. Konflik juga dapat berhubungan
dengan lingkungan fisik HUL, lingkungan politik legal, dan alternatif mata pencaharian.
D. Dinamika Hak Ulayat Laut sebagai
Bentuk Adaptasi
HUL sebagai buah peradaban bersifat tidak
stagnan, akan tetapi akan terus mengalami dinamika sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan f isik dan sosial. Adaptasi dalam masalah
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HUL ini dipahami secara umum sebagai cara suatu komunitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adaptasi ini bersifat prosesual,
dalam arti bahwa terjadi proses interaksi antara
manusia dan lingkungan sekitarnya, dan proses
itu selalu terbuka. Adaptasi dapat menghasilkan
suatu bentuk pranata baru, di samping itu juga
dapat memperkuat pranata lama yang sudah ada.
Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa
pranata HUL juga bisa luntur dan lambat laun
punah seperti yang terjadi di teluk Ratatotok –
Minahasa (Nugroho, dkk, 2011). Adaptasi HUL
ini bersifat evolutif, karena kemungkinan ada
penyesuaian-penyesuaian baru untuk menjaga
kelangsungan hidup suatu organisme atau komunitas (Alland, 1975; Orlove, 1980 dalam Wahyono, dkk., 2000).
Wahyono dkk. mengusulkan bahwa pendekatan prosesual perlu digunakan untuk mengamati gejala perubahan pola HUL dalam kaitannya
dengan perubahan sosial budaya, teknologi,
ekonomi dan politik legal. Pendekatan prosesual
diterapkan untuk melihat kaitan antara evolusi
tipe HUL dan aspek penting dari perubahan
struktural sebuah komunitas nelayan. Selain
bersifat prosesual, pendekatan yang juga dipakai
bersumber dari teori sistem umum, yaitu suatu
pendekatan yang mengkaji secara terbuka kaitan
fungsional antara berbagai aspek dalam sistem
budaya, sehingga dapat ditemukan pola saling
keterkaitan (feedback relationship) dan pola
sebab-akibat antar berbagai aspek tersebut.
Ada beberapa unsur dalam praktik HUL yang
dapat dikaji secara komparatif, yaitu wilayah
teknologi, lingkungan, dan organisasi sosial yang
terlibat. Beberapa unsur ini secara fungsional
akan berkaitan dengan perubahan-perubahan
yang terdapat dalam struktur ekonomi, politik,
dan sosial. Pendekatan komparatif ini menempatkan HUL sebagai suatu pola pengelolaan sumberdaya yang menjadi bagian dari cara produksi,
atau bahkan cara produksi itu sendiri. Dengan
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demikian, aspek HUL yang perlu diamati termasuk kegiatan produksi dan distribusi hasil.
Kegiatan produksi adalah semua aktivitas sosial
dan pemanfaatan teknologi yang berhubungan
dengan aktivitas pemanfaatan sumberdaya laut.
Sedangkan kegiatan distribusi adalah semua aktivitas sosial dan teknologi yang berkaitan dengan
pembagian hasil tangkapan, di dalam komunitas
maupun di luarnya. Hal yang paling khusus dalam studi HUL adalah menyangkut aspek batas
wilayah dan sumberdaya. Sifat batas wilayah
dalam sistem HUL tidak sekedar mengacu pada
suatu wilayah yang dibatasi secara jelas dan tetap.
Seringkali batas wilayah bersifat lentur (fleksibel)
dan tidak memiliki batas yang jelas (Pollnac, 1984
dalam Wahyono, dkk., 2000). Di pihak lain, sumberdaya yang dimanfaatkan sering pula bersifat
tidak menetap atau selalu bergerak (mobile),
dengan suatu pola perpindahan yang bisa atau
bahkan tidak bisa diramalkan. Melihat fakta
yang demikian, kadaster laut pun perlu mencermati fenomena yang tidak sederhana ini. Kepastian area wilayah perlu memperhatikan dinamika
yang sangat lentur ini, atau sepanjang tidak terjadi
konflik kepentingan terhadap berbagai pemanfaatan laut yang ada oleh berbagai pihak.
E. Wacana Kadaster Kelautan:
Menghormati Hak Ulayat
Konsep kadaster darat telah berkembang sepanjang sejarah sampai menjadi sistem yang
resmi dan mapan seperti saat ini. Kadaster ini
dapat dijelaskan sebagai sebuah sistem informasi
pertanahan berbasis persil dengan informasi
terbaru yang berisi catatan-catatan tentang tanah
atau lahan. Hal-hal terkait yang termasuk di
dalamnya adalah isu-isu semacam hak, larangan,
tanggung jawab, serta batas-batasnya (FIG, 1995).
Kadaster berisikan sebuah deskripsi geometris
dari bidang-bidang tanah yang menjadi satu
dengan catatan-catatan yang menjelaskan jenisjenis, asal muasal dan pemilikan, atau kontrol

terhadap pemilikan, dan bahkan nilai tanah beserta pengembangannya. Pada saat ini di negaranegara maju, kadaster memainkan peranan yang
penting dalam pengaturan pemanfaatan lahan.
Sejalan dengan kadaster darat dan infrastruktur data spasial yang secara bertahap terasa
bermanfaat, wacana yang berkembang selanjutnya adalah mengimplementasikan informasi dan
sistem manajemen tersebut ke laut. Hal ini karena manusia tidak dapat mengesampingkan
kenyataan bahwa 70% permukaan bumi didominasi oleh lautan, dan sisanya telah semakin
padat penduduk, di samping laut juga mempunyai sumberdaya yang berlimpah dengan
berbagai jenis dan karakternya. Jenis dan karakter
sumberdaya laut ini terutama jika dilihat di atas
pertimbangan pemanfaatan sumberdaya dari
perspektif sosial ekonomi masyarakat daratan
utama. Karakteristik-karakteristik itu akan
menjadi pertimbangan/kepentingan utama pada
saat melihat daerah laut, seperti masalah pemanfaatan ruang laut untuk sewa-menyewa dan
masalah perijinan untuk berbagai pemanfaatan
(Munro-Faure, 1991 dalam Widodo, 2004).
Mengingat wilayah laut Negara Kesatuan
Republik Indonesia lebih luas daripada daratannya, maka sudah waktunya Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan tentang
ruang lautan, yang menyangkut ketentuanketentuan dasar (pokok) mengenai pentadbiran
ruang lautan, antara lain kebijakan perencanaan,
penataan dan pengelolaan terpadu ruang laut
berbasis ekosistem, peranan masyarakat dalam
pentadbiran lautan, termasuk di dalamnya dimensi spasial (pemetaan) dalam pengadministrasian ruang lautan dengan memperkenalkan
adanya “kadaster laut” dan tata administrasinya
(Rais, 2004). Dalam beberapa kasus di tanah air,
ada tuntutan untuk memperhatikan keserasian
antara kadaster yang telah berkembang di darat
dengan kadaster laut dalam implementasinya.
Sebagai contoh kasus reklamasi pantai di Kota
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Bitung–Sulawesi Utara, di mana para nelayan
yang mengaku masyarakat adat pantai mengklaim bahwa pantai tersebut merupakan ulayat
mereka, sehingga mereka membuat tuntutan
ganti kerugian atas sumberdaya yang telah mereka kuasai secara turun-temurun.
Berkaitan dengan hal di atas, perlu dilakukan
studi yang lebih mendalam dan komprehensif
menyangkut keseluruhan wilayah perairan Indonesia sebelum dilakukan sebuah musyawarah
yang menghasilkan konvensi pada tingkat nasional yang mengatur segala sesuatu tentang
pelayaran dan pemanfaatan laut nasional. Menurut pengalaman dunia internasional di masa
lampau, hukum laut antar bangsa yang ditentukan oleh sekelompok negara saja, yakni negaranegara adikuasa maritim, belum cukup menjamin bahwa hukum tersebut akan dihormati
dan dipatuhi oleh semua bangsa, terlebih bila
konf igurasi kekuatan laut berubah (Lapian
dalam Wahyono, dkk., 2000). Demikian juga
hukum laut nasional akan lebih kuat keabsahannya jika didasarkan atas sebuah studi yang
memperhatikan berbagai macam aspek yang
menyangkut prinsip pemilikan laut yang berlaku
pada sekian banyak kelompok masyarakat pantai
di perairan Nusantara. Dengan kata lain, hukum
laut nasional ini hendaknya tidak ditentukan dari
atas saja, melainkan perlu dipelajari dahulu
berbagai macam hak ulayat lokal. Seabrook
(2000) menyatakan bahwa masyarakat adat yang
hidup dalam kebudayaan-kebudayaan yang
merupakan ekspresi dari ceruk ekologis yang melindungi mereka, dapat melawan pengaruh
buruk dari liberalisasi ekonomi global. Oleh
karena itu, penataan sistem pengelolaan sumberdaya laut tradisional dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang mampu mengakomodasi
hak-hak masyarakat lokal mendesak untuk dilakukan dalam menyusun hukum laut nasional.
Penataan ini difokuskan pada reformasi kebijakan
dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui
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peningkatan porsi kewenangan dan partisipasinya dalam perumusan, implementasi, dan kontrol pengelolaan sumberdaya laut. (Wahyono,
dkk., 2000)
Lebih lanjut, Lapian juga menyarankan bahwa
asas yang menjiwai Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 harus menjadi dasar pula bagi
hukum laut nasional. Prinsip laut bebas dan laut
tertutup harus ditinggalkan dan diganti dengan
asas bahwa laut adalah pusaka kita bersama (the
common heritage of mankind), dan sebagai pusaka merupakan titipan (trusteeship) untuk dapat
dimanfaatkan demi kelangsungan hidup kita
masing-masing. Maka di samping hak yang diberikan, ada pula kewajiban untuk mengelola dan
menjaga keseimbangan ekologi, sebuah aspek
yang sebenarnya telah ada pada beberapa hak
ulayat setempat.
F. Kesimpulan
HUL bersama dengan pranata lain membentuk struktur ekonomi suatu komunitas nelayan,
atau HUL dapat dikatakan sebagai salah satu
sistem mata pencaharian hidup yang berfungsi
untuk mendukung eksistensi suatu komunitas
nelayan tradisional yang selama ini terus-menerus terdesak oleh modernisasi penangkapan
ikan. Untuk mengantisipasi kelangsungan hidup
pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat tradisional itu sangat diperlukan kepastian tentang
hak-hak pemilikan (property rights) dan pemanfaatan atas sumberdaya itu. Dengan demikian
sudah waktunya Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan tentang ruang
lautan yang menyangkut ketentuan-ketentuan
dasar (pokok) mengenai pentadbiran ruang
lautan dengan melibatkan peranan masyarakat
lokal, termasuk di dalamnya aspek dimensi spasial dalam pengadministrasian ruang lautan (kadaster laut) dan tata administrasinya.
Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan studi
yang lebih mendalam dan komprehensif
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menyangkut keseluruhan wilayah perairan Indonesia sebelum dilakukan sebuah musyawarah
yang menghasilkan konvensi pada tingkat
nasional yang mengatur segala sesuatu tentang
penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan laut
nasional. Dalam menyusun hukum laut nasional
itu akan lebih kuat keabsahannya jika didasarkan
atas sebuah studi yang memperhatikan berbagai
macam aspek yang menyangkut prinsip pemilikan laut yang berlaku pada sekian banyak kelompok masyarakat pantai di perairan Nusantara. Dengan kata lain, hukum laut nasional ini
hendaknya tidak ditentukan dari atas saja,
melainkan perlu dipelajari dahulu berbagai
macam hak ulayat yang tersebar di pelosok
negeri.
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PROSPEK PRIVATISASI PENGADAAN PETA ZONA NILAI TANAH
DALAM MENYONGSONG PELAKSANAAN KADASTER 2014
Ratna Dwijayanti*, Senthot Sudirman**, dan Agus Ariwawan***

Abstract
Abstract: This paper is aimed at offering an opinion of privatization on land valuation. The activity may produce a single large
scale ZNT map for various use and for various purposes. However, the facts show that (a) BPN does not have a ZNT representative map, (b) at the same time, the Regency and Town Government also need a large scale parcel-based map for the sake of
PBB and BPHTB, (c) both needs above can be used as an integrated capital and strength for effective and efficient use of ZNT
map, (d) the increase of state’s income obtained from land value information services, (e) the above limitations and strengths
motivate the privatization of a large scale ZNT map for various use and for various parties.
Keywords
Keywords: Privatization, ZNT map, multiuse and multiparties.
Intisari. Artikel ini menawarkan sebuah gagasan perlunya privatisasi kegiatan penilaian tanah untuk pembuatan Peta ZNT
tunggal multimanfaat bagi multipihak. Kenyataan di lapangan menunjukkan fakta bahwa (a) kinerja BPN dalam penyediaan Peta
ZNT yang representative untuk kepentingan pelayanan informasi nilai tanah belum seperti yang diharapkan, (b) pada waktu yang
hampir bersamaan, Pemerintah Kabupaten dan Kota juga membutuhkan Peta ZNT berskala besar dan berbasis bidang tanah
seperti yang seharusnya dibuat oleh BPN guna pelayanan PBB dan BPHTB, (c) kedua kepentingan yang sama tersebut merupakan
kekuatan sekaligus modal yang dapat dan perlu dipaduserasikan untuk efisiensi dan efektifitas pengadaan Peta ZNT, (d) peningkatan
penerimaan negara yang spektakuler dari pelayanan informasi nilai tanah, (e) adanya keterbatasan-keterbatasan dan kekuatankekuatan tersebut mendorong perlunya privatisasi pengadaan Peta ZNT berskala besar multimanfaat bagi multipihak tersebut.
Kata kunci: Privatisasi, Peta ZNT, multimanfaat, dan multipihak.

A. Pengantar

(SIMASTAN)dengan fungsi utama sebagai

BPN secara resmi memiliki unsur kelembagaan baru yang secara khusus mengerjakan

penyedia informasi nilai pasar tanah untuk
berbagai kepentingan(BPN RI, 2011). Bangunan

tugas-tugas penilaian asset, yaitu Direktorat
Survei Potensi Tanah(Direktorat SPT) sejak di

SIMASTAN tersusun atas database berupa
sumber informasi potensi nilai tanah dalam

berlakukannya PerPres No. 10 Tahun 2006. Tugas
khusus tersebut adalah menyediakan informasi

bentuk Peta Zona Potensi Ekonomi Wilayah
(Peta ZPEW) yang terdiri dari Peta ZNT sebagai

potensi dan nilai tanah, sebagai kebutuhan dan
rujukan nasional untuk mewujudkan fungsi ta-

sumber informasi nilai pasar tanah (real property) dan Peta Zona Ekonomi Kawasan (Peta

nah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,
melalui Pembangunan dan pengembangan

ZNEK) sebagai sumber informasi nilai ekonomi
sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara

Sistem Informasi Manajemen Aset Pertanahan

spasial.
Sebagai sumber informasi nilai pasar tanah,

*Pegawai BPN asal Kanwil BPN lampung, **Senthot
Sudirman, dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
Yogyakarta, dan ***Agus Ariwawan, pegawai BPN
Kantor Pertanahan Kabupaten Polawali Mandar, Sulawesi
Barat.

oleh BPN Peta ZNT digunakan untuk kepentingan dasar penghitungan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) melalui kegiatan pendaftaran tanah yang berhubungan dengan nilai
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kah-langkah pemetaannya hingga sekarang. Dari
tahun 2007 hingga 2012, dilaporkan oleh Direk-

masing-masing zona nilai tanah (Sudirman et
al., 2012 dan 2013), dan (e) oleh karena itu BPN
RI harus berani merubah paradigma sistem
pemetaan ZNT dari berbasis “hamparan bentang
lahan dalam zona” menjadi berbasis “kelompok
bidang-bidang tanah dalam zona” berskala besar
(1:5000-1:500).
Pemetaan ZNT berskala besar (1:5.000 – 1:500)

torat SPT (2013) telah berhasil dipetakan seluas
34.230.150 ha atau 10,06% bagian dari keselu-

berbasis kelompok bidang-bidang tanah menurut penulis harus menjadi sistem dasar peme-

ruhan wilayah daratan Indonesia yang seharusnya dipetakan yaitu seluas 340.377.313 ha.Dari

taan ZNT di BPN. Ada manfaat strategis yang
dapat diperoleh oleh BPN RI dengan sistem

luasan yang sudah terpetakan tersebut didominasi di Pulau Jawa dan Bali masing-masing telah

pemetaan tersebut yaitu (a) informasi nilai tanah
dalam Peta ZNT berbasis bidang tanah sehingga

mencapai coveraged areas sebesar 66,73% dan
100%. Peta tersebut dibuat dengan skala 1:25.000

lebih mudah dan aman dalam melakukan pemutakhiran data nilai tanah sebagai fungsi waktu

dengan satuan analisis berupa zona-zona nilai
tanah (berupa hamparan bentang lahan) dengan

dan ruang, (b) mendukung tujuan Direktorat
SPT dalam membangun SIMASTAN, (c) mendu-

standar deviasi nilai tanah antar zona sebesar
30%.
Hal-hal menarik terkait dengan informasi di
atas adalah (a) BPN baru akan dapat menyelesaikan tugas pemetaan ZNT tersebut sekitar 3839 tahun yang akan datang jika kemampuan
pemetaannya per tahun hanya seluas 4.549.157
ha (luas pemetaan ZNT tahun 2012), (b) Mengingat nilai tanah bersifat dinamis, maka hasil
pemetaan yang terdahulu (4-5 tahun yang lalu
terlebih di lokasi dengan dinamika pembangunan tinggi) sudah tidak mutakhir lagi
sehingga menjadi beban pemetaan baru dan
begitulah seterusnya, (c) Peta ZNT yang berskala
1:25.000, standar deviasi besar (30%), serta tidak
berbasis bidang-bidang tanah menuai banyak
masalah baik terkait dengan kerincian informasinya maupun system pemutakhirannya, (d)
penerapannya di lapangan, Peta ZNT banyak menuai penolakan baik dari Kepala Kantor Pertanahan (di Provinsi Jawa Timur)sebagai pihak
pengguna maupun dari masyarakat yang merasakan adanya ketidak adilan sebagai akibat
variasi nilai tanah yang tidak rasional dalam

kung BPN RI dalam membangun Sistem Informasi Pertanahan (SIP), (d) dapat menggunakan

tanah seperti yang tertuang dalam Pasal 16 dan
Pasal 17 PP No. 13 Tahun 2010, disamping fungsifungsi lain yang diharapkan dapat dikembangkan dari pemanfaatan Peta ZNT tersebut. Mengingat pentingnya fungsi dari Peta ZNT tersebut,
sejak tahun 2007 BPN RI telah melakukan lang-

kekayaan data bidang-bidang tanah yang sekarang tersedia dalam wujud Peta Dasar Pendaftaran Tanah dan Peta Pendaftaran Tanah, serta
Peta Bidang PBB sehingga dapat mengakselerasi
pemetaan ZNT berbasis bidang tanah ini, dan
(e) direktorat SPT akan memiliki Peta Dasar ZNT
yang siap untuk dilakukan pengisian informasi
nilai pasar tanah dan pemutakhiran nilai pasar
tanah.
Disamping manfaat strategis dari Peta ZNT
berskala besar dan berbasis kelompok bidangbidang tanah, namun juga perlu dicari jalan
keluar terkait dengan kendala pengadaannya.
Menurut penulis ada dua kendala utama dalam
pengadaan Peta ZNT tersebut yaitu kendala dana
dan kendala sumberdaya manusia baik
menyangkut jumlah maupun kualitasnya.
Kendala dana tergambarkan oleh masih rendahnya luas wilayah NKRI yang sudah dipetakan
ZNT-nya yang dapat diselesaikan dalam 5 tahun
terakhir (2007 – 2012) yaitu 10,06%. Kondisi
kinerja itupun baru menghasilkan Peta ZNT
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berskala 1 : 25.000 dengan standar deviasi < 30%.
Kinerja ini tentu akan menjadi lebih kecil ketika
Peta ZNT yang dihasilkan adalah Peta ZNT berskala besar dan berbasis bidang tanah. Berkaitan
dengan kendala sumberdaya manusia BPN RI
baru dapat menyediakan SDM penilaian melalui
pelatihan dengan kualif ikasi”tenaga pelaksana
lapangan” yang bertugas mengumpulkan data
dan “analis penilaian tanah” yang bertugas merancang dan menganalisis data nilai tanah. Mulai
tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, BPN RI
baru dapat mencetak “tenaga pelaksana lapangan” sebanyak 3600 orang dan “analis penilaian tanah” sebanyak 355 orang. Jika di kaitkan
dengan dengan jumlah kantor Wilayah BPN dan
Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang masing-masing berjumlah
33 kantor dan 497 kantor, maka sejumlah “tenaga
pelaksana lapangan” dan “analis penilaian tanah”
tersebut masih jauh dari harapan.Pertanyaannya
adalah bagaimana cara menyelesaikan kedua
masalah tersebut?
Dalam kaitannya dengan kendala dana,
penulis berkeyakinan dapat diatasi jika Pemetaan
ZNT dilakukan berskala besar dan berbasis
bidang-bidang tanah sehingga dapat dikolaborasikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam melakukan tugasnya
pengelolaan PBB dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah (BPHTB) sesuai mandat UU No. 28 Tahun
2009. Dasar pemikiran ini membawa kepada
adanya kemungkinan dibangunnya kerjasama
pengadaan Peta ZNT Tunggal berskala Besar
berbasis bidang tanah multimanfaat bagi multipihak. Multimanfaat dan multipihak dimaksudkan untuk menunjuk bahwa Peta ZNT
harusnya hanya ada satu di NKRI ini sebagai rujukan bersama bagi pihak manapun termasuk
BPN RI dalam rangka PNBP dan bagi Pemerintah
Kabupaten dan Kota untuk PBB dan BPHTB.
Sebagai contoh dengan telah menggunakan Peta
ZNT sebagai sumber data nilai tanah, maka DPP-
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KAD Pemerintah Kota Pekalongan dapat mendongkrak penerimaan daerahnya dari BPHTB
dari 5,3 M pada semester I tahun 2012 menjadi
15,3 M pada semester II tahun yang sama. Hal
ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten
dan Kota akan menuai manfaat yang sangat besar
dari keberadaan Peta ZNT berskala besar dan
berbasis bidang tanah ini. Sebagian dari peningkatan penerimaan daerah seperti itulah menurut
penulis dapat dipandang sebagai salah satu aset
bagi penyelesaian Peta ZNT berskala besar dan
berbasis bidang tanah tersebut. Dana tersebut
masih ditambah dari APBN untuk Direktorat
SPT maupun Kantor Wilayah BPN dan Kantor
Pertanahan. Sisa PNBP yang umumnya berkisar
antara 20-40% di masing-masing Kantor Pertanahan juga merupakan sumber dana pemetaan
ZNT berskala besar yang berbasis bidang tanah
tersebut. Penulis berkesimpulan bahwa dengan
dibangunnya kerjasama antara BPN dengan
Pemerintah Kabupaten dan Kota maka pengadaan Peta ZNT berskala besar berbasis bidang
dapat diakselerasi pengadaannya tanpa adanya
keterbatasan ketersediaan dana.
Permasalahan kedua adalah ketersediaan
sumberdaya manusia penilainya. Jumlah dan
kualif ikasi SDM penilaian tanah seharusnya
didasarkan pada karakteristik pekerjaan pemetaan ZNT berskala besar yang berbasis bidang
tanah. Dalam hal ini peta dasar yang berupa peta
bidang tanah diperlukan untuk maksud pemetaan di atas. Oleh karena itu, SDM penilaian tanah harus mahir mengoperasikan dan memanfaatkan program pengolahan data spasial digital, misalnya AutoCad dan Arc.GIS. Dengan
kemampuan ini seorang SDM penilaian tanah
mampu menggunakan program-program tersebut untuk membuat Peta Dasar Berbasis Bidangbidang Tanah, melakukan analisis secara spasial
dengan teknik penumpang susunan beberapa layer peta tematik secara digital.
Selanjutnya SDM penilaian tanah terse-
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butjuga harus mampu memanfaatkan berbagai
f itur fasilitas dalam program-program tersebut
untuk membuat aplikasi sederhana maupun
lebih kompleks yang mengkoneksikan antara
data spasial bidang-bidang tanah dengan data
atribut yang memuat informasi nilai tanah dan
informasi lainnya atas masing-masing bidang
tanah. Kualifikasi SDM penilaian tanah lainnya
adalah berkemampuan dan handal sebagai
pengumpul data nilai tanah (transaksi, penawaran, umum) di lapangan agar diperoleh data
nilai tanah yang tidak bias. Kualifikasi tertinggi
yang harus dimiliki oleh SDM penilaian tanah
adalah berkemampuan melakukan penilaian
tanah secara masal menggunakan metode
penilaian yang benar. Oleh karena itu, kualifikasi
tersebut hanya dapat dipenuhi oleh seorang
sarjana atau magister plus. Sarjana dan magister
plus di sini adalah sarjana dan magister bidang
apapun yang mendapatkan pendidikan penilaian
tanah secara khusus, baik melalui program
pelatihan maupun pendidikan formal penilai
tanah. Pendek kata BPN RI, akan sangat keberatan untuk pengadaan SDM tersebut terlebih
dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena
itu, perlu dipikirkan mengenai kemungkinan
memprivatisasikan kepada pihak ketiga pekerjaan Pembuatan Peta ZNT berskala besar dan
berbasis bidang-bidang tanah tersebut, khususnya
dalam hal pengadaan Peta bidang-bidang tanahnya seperti yang telah dilakukan pada proyek
ajudikasi beberapa tahun yang lampau.
Uraian di atas menggambarkan bahwa sebe-

sediaan dan kemampuan penilai tanah untuk
pemetaan ZNT, yaitu (a) mengadakan kursus
pelatihan penilaian untuk pegawai di masingmaisng Seksi Tematik di Kanwil BPN dan di
masing-masing Sub-Seksi Tematik di Kantorkantor Pertanahan di seluruh Indonesia, (b)
mendidik pada perguruan tinggi formal terhadap
para sarjana yang bidangnya relevan dengan

narnya permasalahan dana untuk pemetaan ZNT
berskala besar dan aplikasinya dapat dipecahkan.

penilaian tanah, dan (c) menyerahkan tugas
penilaian kepada swasta untuk diprivatisasi.
Langkah (a) dan (b) dapat dilakukan secara
internal namun keterbatasan anggaran dan
keterbatasan jumlah pegawai di BPN dirasa sulit
untuk dapat menjalankan cara ini guna menenuhi jumlah tenaga penilai yang besar dalam
waktu yang cepat. Oleh karena itu, penulis
berpendapat bahwa pengakselerasian pengadaan
Peta ZNT berskala besar dan berbasis bidang agar
representatif dalam pelayanan pertanahan yang
juga berbasis bidang-bidang tanah maka kegiatan
pengadaan Peta ZNT sudah saatnya diprivatisasikan. Namun demikian, mungkinkah hal itu
dilakukan? Dalam rangka memperoleh penguatan argumen untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu didukung dengan pembahasan
mengenai (a) posisi pemetaan ZNT di BPN RI,
(b) manfaat yang diharapkan dari Peta ZNT dan
bagimana pemanfaatannya, (c) keuntungan dari
memanfaatkan Peta ZNT BPN, (d) kondisi
pengadaan dan kualitas Peta ZNT BPN saat ini,
(e) bagimana Peta ZNT seharusnya dan apa yang
harus dilakukan, dan diakhiri dengan (f) mungkinkah pengadaan Peta ZNT diprivatisasi guna
menyongsong kadaster 2014?
Sistem Informasi Manajemen Aset Perta-

Masalah berikutnya adalah mengenai keterbatasan ketersediaan jumlah dan kemampuan

nahan (SIMASTAN). Pembangunan dan
pengembangan SIMASTAN diharapkan

SDM petugas penilai tanah di BPN. Menurut
penulis hal inilah yang justru menjadi masalah

berfungsi sebagai: (a) penyedia informasi umum
nilai pasar tanah; (b) referensi nilai untuk tukar

besar yang perlu pemikiran serius untuk penyelesaiannya. Ada beberapa alternatif yang dapat

menukar tanah dan properti, baik untuk kepentingan masyarakat, maupun khususnya untuk

ditempuh untuk menyelesaikan masalah keter-

kepentingan pengamanan aset negara; (c)

Ratna Dwijayanti, dkk.: Prospek Privatisasi Pengadaan Peta ZNT...: 309-334

referensi penghitungan tarif layanan pertanahan
melalui PNBP; (d) referensi masyarakat dalam
transaksi pertanahan dan properti; (e) informasi
nilai dan pajak tanah yang lebih transparan dan
adil (fair), yaitu sebagai second opinion bagi
NJOP PBB; (f) referensi dalam penetapan nilai
ganti-rugi bagi masyarakat dan Tim/Lembaga
Penilai Tanah (Perpres No. 36 Tahun 2005 juncto
No. 65 Tahun 2006:); (g) referensi nilai uang
pemasukan ke negara dalam pemberian hak atas
tanah negara; dan (h) piranti monitoring nilai
dan pasar tanah (BPN RI, 2011).
Tugas penilaian tanah. Penilaian adalah
mengestimasi nilai dari suatu properti dengan
mempertimbangkan karakteristik properti tersebut (Hidayati dan Harjanto, 2003). Penilaian
tanah, merupakan tugas pemerintah di bidang
pertanahan, menjadi tugas pokok dan fungsi
dari Direktorat Survei Potensi Tanah BPN
(Perpres No. 10 Tahun 2006). Penilaian tanah oleh
BPN menggunakan pendekatan pasar untuk
mencerminkan nilai sesungguhnya. Data transaksi tanah diolah dengan metode pendekatan
harga pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan
kalkulasi pendapatan (Richmond, 1985: Millington, 1984). Penerapan ketiga pendekatan penilaian tanah tersebut perlu didasarkan pada
analisis “the highest and the best use” terhadap
obyek penilaian (IAAO, 1994). Pemetaan ZNT,
dikembangkan oleh BPN, dimulai pada awal
2007. Pemetaan ini ditargetkan selesai pada tahun
2014 dan khusus Jawa dan Bali telah selesai pada
tahun 2012.
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak masih rendah
dibandingkan harga tanah di masyarakat.
Subroto (2007) melaporkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara NJOP dengan
harga pasar tanah. Penetapan NJOP dianggap
tidak wajar dan tidak adil.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
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Bangunan (BPHTB). BPHTB atau bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah
pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas
tanah dan bangunan. Ha atas tanah yang
dimaksud meliputi hak milik, hak guna usaha,
hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas
satuan rumah susun dan hak pengelolaan.
Pengaturan BPHTB terdapat pada UU No. 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang mengamanatkan pengelolaan
BPHTB kepada pemerintah daerah selambatlambatnya tahun 2014. Subjek BPHTB adalah
orang pribadi atau badan yang memperoleh hak
atas tanah dan atau bangunan, yang disebut
wajib pajak. Dasar pengenaan Pajak BPHTB
adalah Nilai Perolehan Objek Pajak atau
disingkat menjadi NPOP. NPOP dapat berbentuk
harga transaksi dan nilai pasar. Jika nilai NPOP
tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP maka
NJOP dapat dipakai sebagai dasar pengenaan
pajak BPHTB.
Tarif BPHTB adalah sebesar 5% dari Nilai
Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).
Pengaturan tarif BPHTB di Kabupaten Sleman,
Perda No. 14 Tahun 2011 tentang BPHTB, menambahkan tarif BPHTB sebesar 2,5% untuk perolehan hak atas tanah dan bangunan yang didasarkan karena waris atau hibah wasiat.
Nilai perolehan objek pajak (NPOP) tidak
kena pajak ditetapkan secara regional paling
banyak sebesar Rp. 60.000.000 (tiga puluh juta
rupiah). Sedangkan khusus untuk perolehan
karena hak waris dalam satu dahar, sedarah atau
keturunan garis lurus satu derajat ke atas atau
ke bawah dengan pemberian hibah termasuk
istri atau suami NJOPTKP atau Nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp.
300.000.000. NPOPKP adalah NPOP dikurangi
dengan NJOPTKP. Besar pajak terutang BPHTB
adalah didapat dengan cara mengalikan tarif
pajak dengan NPOPKP.
Penerimaan

Negara

Bukan

Pajak
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(PNBP). Menurut PP No. 13 Tahun 2010, PNBP

B. Prospek Privatisasi Pengadaan Peta ZNT

yang berlaku pada BPN adalah penerimaan dari

a. Posisi Pemetaan ZNT di BPN RI
Menurut Enemark et al. (2005) dalam
Williamson et al. (2010), dalam perspektif global administrasi pertanahan ditujukan dalam
rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dalam aspek
sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan melibatkan empat komponen penting yaitu Land
Tenure, Land Value, Land Use, dan Land Development. Oleh karena itu, nilai tanah dan kegiatan
penilaian tanah merupakan aspek penting dalam
pembangunan administrasi pertanahan guna
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam sejarah organisasi BPN, penilaian tanah
di lingkungan BPN secara formal baru diekenal
pada tahun 2001. Berdasarkan Keppres No. 103
Tahun 2001 jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN dengan dibentuknya
Sub Direktorat Layanan Informasi dan Penilaian
Tanah di bawah Direktorat Sistem Informasi
Pertanahan, Deputi Bidang Informasi Pertanahan. Kemudian berdasarkan Perpres No. 10
Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala BPN-RI No. 3
dan No. 4 Tahun 2006, kedudukan dan fungsi
penilaian tanah secara struktural ditingkatkan
menjadi struktur Eselon II yaitu Direktorat Survei
Potensi Tanah di bawah Deputi Bidang Survei,
Pengukuran, dan Pemetaan. Dalam struktur
baru ini, fungsi penilaian tanah secara vertikal
berturut-turut dilaksanakan oleh BPN-RI Pusat,
Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Apa tugas Direktorat Survei Potensi Tanah?
Survei Potensi Tanah adalah rangkaian program
dan kegiatan survey, penilaian, dan pemetaan
nilai tanah/asset pertanahan dan nilai ekonomi
sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tergantung pada tujuannya, maka survey, penilaian,
dan pemetaan dimaksud dapat dilakukan secara

kegiatan: (a) Pelayanan Survei, Pengukuran, dan
Pemetaan, (b) Pelayanan Pemeriksaan Tanah, (c)
Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya,
(d) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan,(e) Pelayanan Pendaftaran Tanah, (f )
Pelayanan Informasi Pertanahan, (g) Pelayanan
Lisensi, (h) Pelayanan Pendidikan, (i) Pelayanan
Penetapan Tanah Objek Penguasaan Bendabenda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara
Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet
Dwikora Nomor 5/Prk/1965, dan (j) Pelayanan
di bidang pertanahan yang berasal dari kerja
sama dengan pihak lain. Diantara sepuluh (10)
kegiatan tersebut yang berkaitan dengan tanah
adalah kegiatan (e) dan (i).
Faktor yang mempengaruhi nilai tanah
(property). Pada prinsipnya nilai tanah/property dipengaruhi oleh keadaan suplay dan demand di pasar tanah (Lust, 1997). Suplai tanah
dan property sangat dikendalikan oleh jumlah
tanah dan property yang tersedia di pasaran
(Parker, 1993). Menurut Sivitanides dan Sivitanidou (1996), jumlah bidang-bidang tanah dan
property yang ditawarkan mempengaruhi nilai
tanah dan property. Semakin tinggi jumlah tanah
dan property yang ditawarkan kemungkinan
harga rendah akan terjadi dan berlaku sebaliknya. Permintaan yang tinggi akan tanah dan
property juga mengendalikan harga tanah dan
property, terlebih jika ketersediaan tanah dan
property di pasar juga meningkat (AIREA, 1987).
Peningkatan jumlah penduduk mendorong
peningkatan demand akan tanah dan property,
sedangkan peningkatan pemecahan tanah akan
mendorong suplay tanah dan property(Prawoto,
2003). Aktivitas pembangunan secara umum
meningkatkan permintaan atas tanah dan property sekaligus sebagai pendorong peningkatan
nilai tanah dan property.
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individual (berbasis bidang tanah) maupun
secara masal (berbasis kawasan atau wilayah).
Dalam perspektif politik dan kebijakan
penilaian aset pertanahan, konsep penilaian oleh
BPN RI adalah konsep penilaian total aset
pertanahan (TLAV = Total Land-Resource Asset
Value) sebagai representasi konsep holistik dari
nilai tanah. Dalam konteks ini TLAV merupakan
agregat seluruh nilai materiil yaitu nilai pasar
(market value) atas keseluruhan real property
(Total Real Property Value = TRPV) dan dalam
hal tertentu termasuk pula nilai-nilai non-pasar
(non-market value) serta nilai ekonomi sumberdaya/lingkungan (Total Resource Economic
Value = TREV). Secara matematishu bungan
antara TLAV, TRPV, dan TREV dapat dituliskan
sebagai berikut:
TLAV = TRPV + TREV …… (1)
Dalam implementasinya, nilai pasar tanah
secara spasial dituangkan dalam Peta Zona Nilai
Tanah (Peta ZNT), nilai sumberdaya alam dan
lingkungan hidup dituangkan dalam Peta Zona
Nilai Ekonomi Kawasan (Peta ZNEK), sedangkan
total nilai aset dituangkan dalam Peta Zona
Potensi Ekonomi Wilayah (Peta ZPEW). Secara
matematis hubungan antara ZNT, ZNEK, dan
ZPEW dapat dituliskan sebagai berikut:
ZPEW = ZNT + ZNEK …… (2)
Pokok bahasan mengenai Peta Zona Nilai
Tanah (Peta ZNT) sebenarnya tidak terlepas dari
pokok bahasan mengenai Peta Zona Potensi
Ekonowi Wilayah (Peta ZPEW) dan Peta Zona
Nilai Ekonomi Kawasan (Peta ZNEK) yang ketiganya menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Survei Potensi Tanah dalam pengadaannya.
Oleh karena itu, dari uraian di atas diketahui
posisi pentingnya Peta ZNT sebagai salah satu
produk yang harus dihasilkan oleh Direktorat
Survei Potensi Tanah Kediputian I, BPN RI.
b. Apa Manfaat Yang Diharapkan dari Peta
ZNT dan Bagaimana Pemanfaatannya
Dengan mencermati uraian di atas, dapat
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dipahami bahwa Peta ZNT pada prinsipnya merupakan suatu peta yang memuat informasi mengenai nilai pasar (market value) atas keseluruhan
real property (Total Real Property Value = TRPV)
yang ada di wilayah NKRI.Oleh karena obyek
dalam Peta ZNT berupa real property, maka hal
ini membawa konsekuensi bahwa satuan analisisnya juga harus berupa bidang-bidang atau
persil-persil tanah. Satuan analisis yang berbasis
bidang-bidang tanah pada giliranya menuntut
sistem penilaian yang seharusnya juga berbasis
pada individu bidang-bidang tanah sehingga
mampu menghasilkan sumber informasi nilai
tanah yang berbasis bidang-bidang tanah pula.
Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dipahami jika hasil dari kegiatan Survei dan Pemetaan Nilai Tanah yang menjadi tugas dari Direktorat Survei Potensi Tanah BPN RI (PerPres 10/
2006) diharapkan mampu menyediakan informasi potensi dan nilai tanah, sebagai kebutuhan
dan rujukan nasional guna mewujudkan fungsi
tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,
melalui: (a) Percepatan penyediaan informasi
nilai pasar tanah, dan (b) Pembangunan dan
pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Aset Pertanahan (SIMASTAN) dengan sub
sistem informasi nilai tanah (BPN RI, 2011).
Secara lebih rinci SIMASTAN yang dibangun
oleh BPN RI diharapkan akan bermanfaat
sebagai: (a) penyedia informasi umum nilai pasar
tanah; (b) referensi nilai untuk tukar menukar
tanah dan properti, baik untuk kepentingan
masyarakat, maupun khususnya untuk kepentingan pengamanan aset negara; (c) referensi
penghitungan tarif layanan pertanahan melalui
PNBP; (d) referensi masyarakat dalam transaksi
pertanahan dan properti; (e) informasi nilai dan
pajak tanah yang lebih transparan dan adil (fair),
yaitu sebagai second opinion bagi NJOP PBB; (f)
referensi dalam penetapan nilai ganti-rugi bagi
masyarakat dan Tim/Lembaga Penilai Tanah
(Perpres No. 36 Tahun 2005 juncto No. 65 Tahun
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2006:); (g) referensi nilai uang pemasukan ke
negara dalam pemberian hak atas tanah negara;
dan (h) piranti monitoring nilai dan pasar tanah
(BPN RI, 2011).
Berdasarkan hasil beberapa penelitian diperoleh informasi pemanfaatan dari Peta ZNT BPN

Berdsasarkan Tabel 1 di atas dapat dikemukakan beberapa hal sbb:

adalah sebagai berikut:
Pertama, informasi nilai tanah dari Peta ZNT

ling tinggi terjadi di kota dan menurun ke
arah desa. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh

ada yang telah dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan bagi masyarakat yang akan menjual

terlalu luasnya zona nilai tanah di kota
menyebabkan tidak terekamnya perbedaan

atau membeli tanah dan atau property. Kata “ada
yang telah memanfaatkan” disini dimaksudkan

nilai tanah yang sebenarnya terjadi antar
bidang yang terletak tidak terlalu jauh.

untuk menggambarkan bahwa walaupun belum
umum atau memasyarakat namun ada sebagian

2. Di pedesaan zona nilai tanah yang luas (terlalu
kasar) kurang menyebabkan perbedaan nilai

masyarakat yang sudah mengetahui bahwa di
kantor Pertanahan tersedia Peta ZNT yang me-

tanah antar titik yang berdekatan sehingga
tidak terlalu berpengaruh terhadap respon ke-

muat informasi nilai pasar tanah dan telah mengakses informasi itu serta menggunakan sebagai

puasan masyarakat mengenai informasi nilai
tanah yang diperoleh dari Peta ZNT BPN.

dasar pertimbangan dalam melakukan jual-beli
tanah dan atau property. Hal ini terlepas dari apa-

Kedua, pemanfaatan Peta ZNT sebagai penyedia informasi umum nilai pasar tanah. Dalam
hal ini masyarakat yang sedang melakukan

kah masyarakat yang bersangkutan puas dengan
informasi tersebut atau tidak. Berdasarkan hasil
wawancara dengan masyarakat pengguna informasi nilai tanah dari Peta ZNT BPN tersebut
diperoleh informasi mengenai kepuasan mereka
sebagai berikut.
Tabel 1. Kepuasan masyarakat terhadap
nilai tanah pada Peta ZNT di Kota Pekalongan
No. Kepuasan Masyarakat
1

2

3

Informasi Nilai tanah
tidak memuaskan

Informasi Nilai tanah
kurang memuaskan

Informasi Nilai tanah
sudah memuaskan

Lokasi

Jumlah
Sampel

Ya (%)

Tidak
(%)

25

80

20

25
25

60
40

40
60

Kota
Pinggiran
Kota
Perdesaan
Kota
Pinggiran
Kota
Perdesaan

25

80

20

25
25

70
40

30
60

Kota
Pinggiran
Kota
Perdesaan

25

30

70

25
25

40
60

60
40

Sumber: Sudirman et al. (2013).

1. Jumlah responden yang berpendapat bahwa
nilai tanah pada Peta ZNT kurang memuaskan sampai dengan tidak memuaskan atau
tidak sesuai dengan kondisi lingkungan pa-

perbuatan hukum atas tanah, misalnya jualbeli, sehingga memerlukan informasi nilai
tanah, maka melalui PPAT mereka melakukan penelusuran nilai tanah untuk bidang
yang ditransaksikan untuk penghitungan
BPHTB. Masyarakat dikenai biaya perolehan
informasi nilai tanah sebesar Rp. 50.000,- per
bidang tanah. Selanjutnya mereka para yang
membeli tanah atau property wajib membayar
BPHTB yang jumlahnya berdasarkan besarnya nilai tanah yang diperoleh tersebut. Berkaitan dengan kepentingan ini, maka respon
masyarakat terhadap informasi nilai tanah
dalam Peta ZNT digambarkan seperti pada
Tabel 2.
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Tabel 2. Respon masyarakat di Kota
Pekaliongan terhadap penerapan Peta ZNT
No.
1

2

3

Respon
Masyarakat
Nilai tanah tidak
rasional/tidak
sesuai

Nilai tanah kurang
rasional/kurang
sesuai

Nilai tanah sudah
rasional /sudah
sesuai

Jumlah
Sampel

Ya (%)

Tidak
(%)

Kota
Pinggiran Kota
Perdesaan

10
10
10

80
60
40

20
40
60

Kota
Pinggiran Kota
Perdesaan

10
10
10

80
60
40

20
40
60

Kota
Pinggiran Kota
Perdesaan

10
10
10

30
60
60

70
40
40

Lokasi
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belum dilaksanakan sama sekali oleh Kantorkantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan
di Provinsi DIY, digunakannya Peta ZNT
sebagai sumber informasi nilai tanah untuk
kepentingan PNBP di wilayah kerjanya disebabkan oleh karena mereka tidak mempermasalahkan kualitas atau kerincian Peta ZNT
yang berskala kasar (1 : 25.000) dan tidak
berbasis bidang tanah. Disamping itu, mereka
juga tidak mempermasalahkan mengenai

Sumber: Sudirman et al. (2013).

keberadaan landasan hukum atau payung
hukum diterapkannya Peta ZNT tersebut

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dikemukakan beberapa hal sbb:

untuk PNBP. Hal-hal tersebut tidak berlaku
untuk sebagian Kantor Pertanahan di

1. Jumlah responden yang berpendapat bahwa
nilai tanah pada Peta ZNT kurang rasional

Provinsi Jawa Tengah, sehingga sebagian dari
kantor-Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa

sampai dengan tidak rasional atau tidak sesuai
dengan kondisi lingkungan paling tinggi terjadi di kota dan menurun ke arah desa. Hal

Tengah masih belum menggunakan Peta
ZNT BPN sebagai dasar pengenaan PNBP
bidang pertanahan.Sangat berbeda dengan
Provinsi DIY dan Jawa Tengah, Kantor-kantor
Pertanahan di Provinsi Jawa Timur hampir
serempak belum memanfaatkan Peta ZNT
sebagai sumber informasi nilai tanah untuk
kepentingan PNBP. Para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur mempermasalahkan kualitas (kerincian) informasi nilai
tanah dalam Peta ZNT yang berskala 1 : 25.000
dan tidak berbasis bidang-bidang tanah,
disamping juga mempermasalahkan mengenai payung hukum sebagai dasar pemanfaatan Peta ZNT sebagai informasi nilai tanah
untuk PNBP.
Informasi di atas menyiratkan dan menyuratkan bahwa ada permasalahan serius bahkan
sangat serius terkait dengan pengadaan Peta
ZNT BPN. Permasalahan tersebut berkait
dengan skala peta yang relatif kecil dan basis
pemetaannya yang tidak berdasarkan persil,
namun berbasis zona sehingga menghasilkan

ini boleh jadi disebabkan terlalu luasnya zona
nilai tanah di kota yang menyebabkan tidak
terekamnya perbedaan nilai tanah yang sebenarnya terjadi antar bidang yang terletak
tidak terlalu jauh.
2. Di pedesaan zona nilai tanah yang luas (terlalu
kasar) kurang menyebabkan perbedaan nilai
tanah antar titik yang berdekatan sehingga
tidak terlalu berpengaruh terhadap respon
masyarakat mengenai pengaruh perbedaan
nilai tanah tersebut terhadap bea atau pajak
yang ditanggungnya.
Ketiga, informasi nilai tanah dalam Peta ZNT
juga sudah digunakan sebagai referensi penghitungan tarif layanan pertanahan melalui
PNBP untuk seluruh Kantor Pertanahan di
Provinsi DIY (hasil komunikasi pribadi
dengan Kepala Seksi Tematik di Kanwil BPN
Provinsi DIY) dan oleh beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah, namun

informasi nilai tanah yang sangat kasar untuk
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kepentingan sumber informasi nilai tanah
yang berbasis bidang tanah. Oleh karena itu,
berbagai strategi dalam rangka menghasilkan
sistem pemetaan nilai tanah masal yang
representatif untuk kebutuhan sumber informasi nilai tanah, khususnya bagi BPN dan
umumnya bagi instansi lain, termasuk Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai dasar tariff PBB dan BPHTB. Oleh karena itu, peneliti
berpendapat bahwa BPN, khususnya Direktorat Survei Potensi Tanah, masih memiliki
pekerjaan rumah yang sangat besar untuk dapat menyediakan Peta ZNT berbasis kelompok
bidang-bidang tanah yang relative homogen.
Oleh karena itu, ke depan BPN perlu menggandeng para peneliti dan perguruan tinggi
dalam rangka menjalankan tugas tersebut.
Keempat, pemanfaatan informasi nilai tanah
pada Peta ZNT sebagai second opinion bagi
NPOP BPHTB di Kota Pekalongan. Khususnya berkenaan dengan berlakunya UU. No.
28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi
daerah, dimana BPN-RI dapat berkontribusi
nyata dalam penyediaan informasi kepada
daerah, karena pada umumnya: (a) daerah
belum bisa dan tidak mempunyai infrastruktur penilaain tanah yang selama ini dilaksanakan oleh Ditjen Pajak Kementrian
Keuangan, dan (b) BPN-RI dapat mendorong
Daerah untuk menyediakan informasi nilai
tanah yang transparan dan berdasarkan nilai
pasar nyata (present market value) yang berlaku pada saat ini. Dari hasil penelitian di Kota
Pekalongan ini tergambar manfaat Peta ZNT
ini, yakni DPP-KAD sebagai representasi
Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan informasi nilai pasar tanah dalam Peta
ZNT sebagai dasar pengenaan besar BPHTB.
Sebagai gambaran manfaat ekonomi yang
dirasakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan
dengan memanfaatkan Peta ZNT dalam
pengenaan BPHTB adalah sebagai berikut

(Sumber KaBid PBB dan BPHTB DPP-KAD
Kota Pekalongan):
• Tahun 2010 dihasilkan BPHTB sebesar Rp.
5,3 Milyar (belum digunakan ZNT)
• Tahun 2011 dihasilkan BPHTB sebesar Rp.
6,4 Milyar (sebagian digunakan ZNT)
• Tahun 2012 dihasilkan BPHTB sebesar Rp.
15,3 Milyar (sudah digunakan ZNT).
Berdasarkan angka pendapatan daerah dari
BPHTB yang dihitung berdasarkan Peta ZNT
ternyata mampu menghasilkan tambahan pendapatan sebesar 10 Milyar setiap tahun di Kota
Pekalongan. Analog dengan Kota Pekalongan,
bagimana peningkatan pendapatan dari BPHTB
yang didasarkan nilai tanah pada Peta ZNT ini
untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas, pembangunannya maju serta memiliki niai tanah
yang tinggi sampai sangat tinggi seperti
JABODETABEK? Wilayah dengan karakteristik
seperti disebutkan tersebut tentu menghasilkan
penerimaan daerah yang sangat tinggi.
Jika permasalahan anggaran atau biaya yang
terbatas sebagai penyebab terbatasnya jumlah
dan kecepatan pengadaan Peta ZNT berskala
besar yang berbasis kelompok bidang-bidang
tanah yang homogen, maka melalui kebijakan
pemanfaatan pendapatan dari BPHTB, dan atau
PNBP, dan atau penerimaan dari pelayanan
informasi nilai tanah, maka peneliti berkeyakinan permasalahan keterbatasan anggaran
untuk pemetaan Peta ZNT tersebut dapat diatasi.
Oleh karena itu, penting untuk membangun
political will mengenai hal tersebut bagi para
pembuat kebijakan baik di BPN maupun di
Kementrian Dalam Negeri, khususnya para
Bupati dan Walikota. Perlu dipikirkan kemungkinan adanya SK Bersama antara Kepala BPN
dengan Menteri Dalam Negeri mengenai kemungkinan pengadaan Peta ZNT yang sama
untuk kepentingan bersama (Peta ZNT Tunggal)
yang multimanfaat bagi multi pihak.

Ratna Dwijayanti, dkk.: Prospek Privatisasi Pengadaan Peta ZNT...: 309-334

319

c. Keuntungan dari Memanfaatkan Peta
ZNT BPN

Proporsi nilai BPHTB yang dihitung berdasarkan nilai tanah dalam Peta ZNT, harga

Peta ZNT dibuat sebagai sumber data atau

transaksi, dan NJOB-SPPT terhadap nilai BPHTB
yang dihitung berdasarkan NJOB-SPPT ditun-

dalam menunjukkan keuntungan dari memanfaatkan Peta ZNT digunakan hasil valuasi ekonomi penerimaan daerah dari kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan nilai tanah yang
terkandung dalam Peta ZNT dalam bandingannya dengan penerimaan yang sama jika didasarkan pada informasi nilai tanah dari sumber
lainnya. Berkaitan dengan maksud ini Dwijayanti

jukkan pada Gambar 2.
25.00

Perbandingan Nilai BPHTB (kali)

informasi mengenai nilai tanah yang sarat
dengan kepentingan f iskal. Oleh karena itu,

21.58

20.00
15.00
10.00

Perkotaan
6.60

6.48

5.00

1.23

Perdesaan
1.00 1.00

0.00
ZNT

Harga Transaksi

NJOP

Sumber Informasi Nilai (Harga) Tanah

(2013) melaporkan mengenai besar hasil simulasi
penerimaan Pemerintah Kabupaten Sleman dari
BPHTB dan Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman dari PNBP yang dihitung berdasarkan
nilai tanah dalam Peta ZNT, harga transaksi pada
akte jual beli, dan Nilai Jual Obyek Bumi (NJOB
dalam SPPTPBB) yang dibedakan untuk wilayah
kota dan desa.
1. Simulasi Nilai BPHTB berdasarkan
Peta ZNT, harga transaksi, dan NJOB
Hasil simulasi penghitungan besarnya penerimaan Pemerintah Kabupaten Sleman dari
BPHTB berdasarkan nilai (harga) tanah menurut Peta ZNT, harga transaksi, dan Nilai Jual
Obyek Bumi (SPPT PBB) baik sampel yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan adalah
ditunjukkan pada Gambar 1.

Nilai BPHTB (1000 rupiah)

600000

400000
300000

Perkotaan

200000
100237

100400
30644

0
ZNT

Gambar 1 dan Gambar 2 di atas menunjukkan
bahwa penerimaan Pemerintah Kabupaten
Sleman dari penerimaan BPHTB akan meningkat
sebesar 6,48 kali (di perkotaan) dan 21,58 kali
(di perdesaan) jika BPHTB didasarkan pada nilai
tanah pada Peta ZNT dari jika didasarkan pada
NJOB-SPPT. Hal ini dapat dimaknai bahwa
pemanfaatan Peta ZNT akan sangat menguntungkan dari aspek penerimaan daerah dari
BPHTB.
2. Penerimaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman dari PNBP yang
Dihitung Berdasarkan Nilai Tanah
pada Peta ZNT, harga transaksi, dan

530056

500000

100000

Gambar 2. Proporsi Nilai BPHTB Hasil
Simulasi Perhitungan Berdasarkan Nilai Tanah
dalam Peta ZNT, Harga Transaksi, dan NJOBSPPT terhadap Nilai BPHTB yang dihitung
berdasarkan NJOB-SPPT.

Harga Transaksi

Perdesaan
81740
4644
NJOP

Sumber Informasi Nilai (Harga) Tanah

Gambar 1. Besar BPHTB Hasil Simulasi
Perhitungan Berdasarkan Nilai Tanah dalam Peta
ZNT, Harga Transaksi, dan NJOB-SPPT.

NJOB-SPPT
Hasil simulasi penghitungan besarnya penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
dari PNBP berdasarkan nilai (harga) tanah
menurut Peta ZNT, harga transaksi, dan Nilai
Jual Obyek Bumi (SPPT PBB) baik sampel yang
berada di wilayah perkotaan dan perdesaan
adalah ditunjukkan pada Gambar 3.
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12000

Mengapa penerimaan baik BPHTB maupun
PNBP meningkat takan jika dihitung berdasar-

12251

kan nilai (harga) tanah pada Peta ZNT daripada
jika dihitung berdasarkan harga transaksi atau

10000
8000
6000

Perkotaan
3654

4000

3658
2266

2000

Perdesaan
1786 1628

daripada nilai tanah menurut harta transaksi dan
NJOB-SPPT (Gambar 5).

0
ZNT

Harga Transaksi

NJOP

Sumber Informasi Nilai (Harga) Tanah

Gambar 3. Besar PNBP Hasil Simulasi
Perhitungan Berdasarkan Nilai Tanah dalam Peta
ZNT, Harga Transaksi, dan NJOB-SPPT.
Proporsi nilai PNBP yang dihitung berdasarkan nilai tanah dalam Peta ZNT, harga transaksi,
dan NJOB-SPPT terhadap nilai PNBP yang dihitung berdasarkan NJOB-SPPT ditunjukkan
pada Gambar 4.
Gambar 3 dan Gambar 4 di atas menunjukkan
bahwa penerimaan Negara melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dari penerimaan
PNBP akan meningkat sebesar 6,86 kali (di perkotaan) dan 2,24 kali (di perdesaan) jika BPHTB
didasarkan pada nilai tanah pada Peta ZNT dari
jika didasarkan pada NJOB-SPPT. Hal ini dapat
dimaknai bahwa pemanfaatan Peta ZNT akan
sangat menguntungkan dari aspek penerimaan
Negara dari PNBP.

Perbandingan Nilai PNBP (kali)

8.00
7.00

NJOB-SPPT? Hal ini disebabkan oleh nilai tanah
pada Peta ZNT di lokasi studi jauh lebih tinggi

6.00

Perbandingan Nilai Tanah (kali)

Nilai PNBP (1000 rupiah)

14000

4.95

5.00
4.00
3.00

3.33
2.79
Perkotaan

2.00

1.18

1.00

1.00 1.00

Perdesaan

0.00
ZNT

Harga Transaksi

NJOP

Sumber Informasi Nilai (Harga) Tanah

Gambar 5. Proporsi nilai tanah pada Peta ZNT,
Harga Transaksi, dan NJOB-SPPT terhadap
NJOB-SPPT.
Uraian di atas memberikan gambaran bahwa
jika diorientasikan untuk meningkatkan penerimaan Negara baik dari BPHTB maupun PNBP,
maka informasi nilai tanah dalam Peta ZNT lebih
menjanjikan. Kondisi inilah yang menyebabkan
ketertarikan dari pihak Pemerintah Kabupaten
dan Kota untuk ingin turut memanfaatkan Peta
ZNT BPN tersebut guna kepentingan BPHTB
bahkan ke depan juga PBB.

6.86

6.00
5.00
4.00
3.00

2.24

2.00

2.05

1.39

1.00

Perkotaan

a. Bagimana Kondisi Pengadaan dan

Perdesaan

Kualitas Peta ZNT BPN Saat ini

1.00 1.00

0.00
ZNT

Harga Transaksi

NJOP

Sumber Informasi Nilai (Harga) Tanah

Gambar 4. Proporsi Nilai PNBP Hasil Simulasi
Perhitungan Berdasarkan Nilai Tanah dalam Peta
ZNT, Harga Transaksi, dan NJOB-SPPT
terhadap Nilai PNBP yang dihitung berdasarkan
NJOB-SPPT.

1. Kondisi Pengadaan Peta ZNT
Peta ZNT merupakan salah satu produk utama dari Direktorat Survei Potensi Tanah disamping Peta ZNEK dan Peta ZPEW. Oleh karena
itu pihak yang bertanggungjawab atas pengadaan Peta ZNT adalah BPN RI melalui Direktorat
Survei Potensi Tanah. BPN RI yang dimaksudkan
adalah BPN Pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan Kantor Pertanahan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Survei
Potensi Tanah BPN RI, dalam rangka pengadaan
Peta ZNT ditempuh dengan strategi bahwa dimulai dari Pulau Jawa dan Bali dengan target
penyelesaian tahun 2012.Peta ZNT yang dibuat
adalah berskala 1 : 25.000, sehingga dengan skala
peta ini informasi zona nilai tanah untuk seluruh
wilayah kabupaten atau kota umumnya dapat
terwadahi dengan format ukuran kertas A0.
Berdasarkan penjelasan dari Mahendra
(2013), target pemetaan zona nilai tanah untuk
dua pulau tersebut dapat diselesaikan sesuai
rencana, walaupun juga harus dilakukan berbagai penyesuaian strategi terutama terkait dengan
pihak yang mengerjakan Peta ZNT tersebut. Namun demikian, walaupun jumlahnya lebih
sedikit ada pula Kantor-kantor Pertanahan di
Provinasi Jawa Tengah yang belum memiliki Peta
ZNT dimaksud.
Penyesuaian strategi yang dimaksudkan tersebut berupa penyesuaian pihak yang melakukan
pemetaan zona nilai tanah. Semula menurut KAK
Kajian Penilaian Tanah (BPN, 2011) pengerjaan
pemetaan zona nilai tanah dilakukan oleh personil dari Kantor Pertanahan setempat sampai
dengan tahap pengumpulan dan verifikasi data
nilai tanah, untuk selanjutnya penyelesaiannya
diteruskan oleh petugas dari kantor Wilayah BPN
Provinsi yang bersangkutan, Namun, menyadari
kondisi keterbatasan jumlah, kesibukan, dan
kemampuan SDM di masing-masing Kantor
Pertanahan maka rencana KAK tersebut disesuaikan. Penyesuaian ini berupa pengalihan pelaku
pekerjaan dari pihak personil Kantor Pertanahan
menjadi personil dari Pusat, dari Kantor Wilayah
BPN Provinsi, dan atau personil dari pihak ketiga
yang ditunjuk oleh BPN Pusat untuk menjalankan tugas tersebut. Namun demikian berdasarkan wawancara dengan para Kasubsi Tematik di
beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa
Tengah, ada pula yang pemetaan zona nilai tanah
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tersebut yang dilakukan seperti ketentuan dalam
KAK.
Dalam mana pelaksana pemetaannya bukan
oleh personil Kantor Pertanahan setempat, maka
mereka umumnya dilibatkan sebagai pihak yang
dimintai pendapat atas kelogisan hasil pemetaan
zona nilai tanah dimaksud oleh para surveyor
dari pihak ke tiga atau BPN Pusat atau BPN Kanwil. Dalam kondisi inilah biasanya kekurangterikatan para personil dari pihak Kantah menyebabkan kurang serius dalam memberikan masukan perbaikan. Hasil pemetaan ZNT yang dilakukan dengan cara seperti dijelaskan ini umumnya menghasilkan Peta ZNT yang kurang baik
(menurut pengakuan para pihak yang diwawancarai di Kantor Pertanahan). Produk Peta ZNT
yang dilakukan oleh pihak ketiga umumnya paling tidak baik. Peta ZNT yang baik dalam hal ini
adalah Peta ZNT yang nilai-nilai tanah di dalam
masing-masing zonanya mampu merepresentasikan kondisi hukum, f isik, dan lingkungan
bidang-bidang tanah dimana mereka berada.
Ada hal menarik yang perlu dikemukakan
dalam tulisan ini terkait dengan pengadaan Peta
ZNT. Pertama, Pemerintah Kota Pekalongan
memfasilitasi pengadaan Peta ZNT untuk wilayahnya berupa uang bantuan sebesar Rp.
75.000.000,-. Selanjutnya Pemerintah Kota
Pekalongan ikut memanfaatkan Peta ZNT
tersebut dengan mengubah namanya menjadi
Peta Zona Harga Pasar Tanah berskala 1 : 25.000.
Peta Zona Harga Pasar Tanah tersebut selanjutnya digunakan oleh DPP-KAD Kota Pekalongan
sebagai sumber informasi nilai pasar tanah untuk
kepentingan pengenaan BPHTB. Manfaat yang
diperoleh adalah bahwa penerimaan daerah dari
BPHTB pada semester kedua tahun 2012 meningkat dari 5,3 milyar rupiah menjadi 15,3 milyar
rupiah (Kabid PBB dan BPHTB Kota Pekalongan, 2013). Informasi ini mengindikasikan
bahwa Peta ZNT oleh karena kemutakhiran
informasi nilai tanahnya sudah diminati oleh
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pihak lain yaitu Pemerintah Kota Pekalongan
dan membawa manfaat berupa peningkatan
penerimaan daerah dari BPHTB yang cukup
spektakuler untuk wilayah Kota Pekalongan
yang tergolong kecil. Fenomena ini menurut
penulis merupakan tantangan sekaligus peluang
yang harus diperjuangkan oleh BPN RI untuk
mengakselerasi pengadaan Peta ZNT berskala
besar yang berbasis kelompok bidang-bidang
tanah yang relatif homogen nilai tanahnya.
Kedua, adalah bahwa adanya ketidak-percayaan para Kepala Kantor Pertanahan akan pro-

dengan logika dalam model persamaan regresi
berganda, yaitu jika nilai variabel independen
meningkat maka akan diikuti oleh peningakatan
nilai variabel dependennya. Oleh karena itu,
dalam menggambarkan rasionalitas hubungan
antara faktor penentu nilai tanah dengan nilai
tanah yang tertuang dalam Peta ZNT, peneliti
menggunakan Model Persamaan Regresi Linier.
Mengingat banyak faktor (variable) yang diduga
mempengaruhi nilai tanah, maka Model Persa-

Kualitas Peta ZNT dikatakan baik dimaknai
sebagai suatu kondisi Peta ZNT dimana nilai-nilai
tanah yang tertuang dalam masing-masing zona
mampu merepresentasikan keadaan hukum,
f isik, dan lingkungan dari bidang-bidang tanah
yang ada. Dengan pernyataan lain bahwa jika
tanah-tanah tersebut berada pada situasi dimana
keadaan hukum, f isik, dan lingkungan yang
baik, maka nilai tanah dari bidang-bidang tanah
tersebut juga akan tinggi, dan berlaku untuk kondisi sebaliknya. Tinggi rendahnya nilai suatu bidang tanah secara rasional mengikuti baik
buruknya keadaan hukum, f isik, dan lingkungannya.
Logika hubungan antara karakteristik bidang-

maan Regresi Linier Berganda digunakan dalam
penelitian ini.
Besaran-besaran yang dapat menunjukkan
tinggi rendahnya rasionalitas hubungan antara
faktor penentu nilai tanah (sebagai variabel independen) terhadap nilai tanah (variabel dependen) adalah nilai Koef isien Determinasi (R2)
setelah model persamaannya diuji menggunakan asusmsi klasik meliputi uji normalitas data,
uji multikolinearitas, uji heterosketastsitas, uji F.
Tingkat rasionalitas hubungan antara faktor
penentu nilai tanah dengan nilai tanah akan meningkat jika nilai R2 mendekati 1 dan menurun
jika nilai R2 tersebut mendekati nol. Logika ini
digunakan mendasarkan pada makna dari
besaran R2 yaitu besaran yang menggambarkan
besar variasi nilai variabel dependen yang dapat
diterangkan oleh variasi nilai variabel independen. Oleh karena itu, semakin besar variasi nilai
variabel dependen dapat diterangkan oleh variasi
nilai variabel independen berarti bahwa variabel
independen berpengaruh kuat terhadap variabel
dependen. Dalam konteks pengaruh dari “faktor-faktor penentu nilai tanah” (variabel independen = Xi) terhadap “nilai tanah” (variabel
dependen = Yi) pernyataan tersebut juga dapat
dimaknai bahwa nilai R2 yang lebih tinggi menggambarkan kelogisan (rasionalitas) hubungan
antara Xi dan Yi yang juga lebih tinggi.
Besaran statistik lain dari hasil analisis regresi
lilier berganda yang juga digunakan untuk meni-

bidang tanah dengan nilai tanah tersebut senada

lai rasionalitas hubungan antara “nilai tanah”

duk Peta ZNT BPN sekarang ini harus direspon
positif oleh Direktorat Survei Potensi Tanah
dalam rangka mencari upaya penyelesaian yang
lebih baik dengan melibatkan pihak lain yang
sebenarnya juga sangat berkepentingan dengan
Peta ZNT yaitu pihak Pemerintah Kabupaten dan
Kota seluruh Indonesia. Mereka dengan pendapatan dari BPHTB diyakini oleh peneliti akan
menjadi penyandang dana yang kuat dalam
pengadaan Peta ZNT beskala besar berbasis
bidang-bidang tanah untuk saling dimanfaatkan
secara bersama-sama.
2. Kondisi Kualitas Peta ZNT
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dengan “faktor-faktor penentu nilai tanah” adalah banyaknya koef isien regresi ( i) yang signif ikan. Hal ini dikaitkan dengan pengertian
bahwa koef isien-koef isien regresi ( i) yang
signif ikan juga menggambarkan signif ikansi
pengaruh dari variabelnya. Oleh karena itu, jika
ada dua hasil analisis regresi linier berganda yang
diperbandingkan, maka rasionalitas hubungan
antara variabel independen (faktor penentu nilai
tanah = Xi) dengan variabel dependen (nilai
tanah =Yi) yang lebih tinggi adalah hasil analisis
yang menghasilkan nilai koef isien determinasi
(R2) lebih tinggi dan jumlah koefisien regresi ( i)
signifikan yang lebih banyak.
Untuk mengetahui kualitas atau rasionalitas
nilai tanah pada Peta ZNT BPN digunakan
contoh pengujian yang dilakukan oleh Ariwawan
(2013) di lokasi Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping Sleman. Informasi mengenai kondisi zona
nilai tanah yang ada di Desa Nogotirto disajikan
pada Tabel 3. Di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping terdapat 15 zona nilai tanah dan untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kisaran Nilai Tanah di Desa Nogotirto
Menurut Peta ZNT BPN
No.

Interval Nilai Tanah

1
2
3
4
5
6

Rp. 150.000 s/d Rp. 300.000
Rp. 300.000 s/d Rp. 450.000
Rp. 450.000 s/d Rp. 600.000
Rp. 600.000 s/d Rp. 750.000
Rp. 900.000 s/d Rp. 1.050.000
> Rp. 1.050.000
Jumlah

Jumlah
Zona
1
3
2
2
4
3
15

Luas (M2)
476.018,40
62.682,83
559.470,60
248.358,40
1.162.179,00
957.609,40
3.466.318.63

Sumber: Hasil pengolahan data, 2013
Berdasarkan Tabel 3 tersebut dapat dicermati
dan dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
(a)Tanah-tanah di Desa Nogotirto terbagi ke
dalam 6 kelas nilai tanah dengan nilai paling
rendah adalah Rp. 150.000 dan yang tertinggi
dapat mencapai lebih dari Rp. 1.050.000,- Dari
keenam kelas nilai tanah ini membentuk 15
zona nilai tanah, sehingga terdapat zona-zona
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dengan kisaran nilai tanah sama, tetapi
berada pada bentang spasial yang berbeda.
Hal ini berarti bahwa masing-masing kelas
nilai tanah yang sama berada di bagian
wilayah lain yang berbeda dengan karakteristik wilayah yang kemungkinan berbeda
pula. Kondisi demikian dapat menyebabkan
perbedaan tingkat rasionalitas nilai tanah
pada beberapa zona yang letaknya berbeda.
(b)Masing-masing kelas memiliki interval nilai
sebesar Rp. 150.000,-yang menggambarkan
tingkat kerincian zona nilai tanah di suatu
wilayah dan tinggi rendahnya kelas nilai tanah
di suatu wilayah. Informasi ini juga dapat
diartikan bahwa di masing-masing kelas nilai
tanah penilai mengabaikan adanya setiap
perbedaaan sebesar Rp. 150.000.- per m2 tanah.
Hal inilah yang dapat menimbulkan berkurangnya tingkat rasionalitas nilai tanah terhadap karakteristik wilayah yang seharusnya
mempengaruhi nilai tanah tersebut. Keadaan
semacam ini sangat mungkin terjadi pada
suatu sistem pemetaan nilai tanah yang tidak
berangkat dari kondisi karakteristik bidangbidang tanah, yaitu seperti Peta ZNT BPN ini.
(c)Jumlah zona nilai tanah dengan kisaran nilai
tanah tertentu dapat berjumlah lebih dari satu
yang menandakan bahwa dimungkinkan ada
kisaran nilai tanah yang sama pada bagian
wilayah yang berbeda di suatu desa. Kondisi
semacam ini dapat terjadi karena nilai tanah
yang diplot dalam peta adalah data-data sampel nilai tanah yang diberlakukan untuk
seluruh bidang-bidang tanah di sekitar sampel tanpa memperhatikan faktor penyesuai
(adjustment factors) yang mempengaruhi
nilai bidang-bidang tanah tersebut. Jika hal
ini diberlakukan untuk suatu kumpulan
bidang-bidang tanah yang berjumlah sangat
banyak dengan karakteristik bidang lingkungan yang secara signif ikan berbeda akan
dapat menyebabkan ketidak logisan nilai
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tanah yang ditetapkan. Hal inilah yang
menyebabkan berkurangnya rasionalitas nilai
tanah di dalam zona nilai tanah tersebut.
Hasil analisis statistik regresi linier berganda
antara variabel penentu nilai tanah (X1i-X14i)
dengan nilai tanah (Yi) ditunjukkan pada Tabel
4. Dari table tersebut dapat dikemukakan halhal sebagai berikut:
1. Nilai pobabilitas pada Uji-F (Uni-F Prob) yang
sebesar 0,092 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar daripada derajat kepercayaan kesalahan yang digunakan yaitu sebesar
1% (0,01), 5% (0,05) tetapi lebih kecil dari 10%
(0,1), sehingga dapat dimaknai bahwa secara
bersama-sama dari variasi nilai variabel
independen (X1-X14) kurang signif ikan berpengaruh terhadap variasi nilai variabel
dependen (Yi = nilai tanah) yang ada dalam
zona yang dikaji. Hal ini juga berarti bahwa
ada diantara atau bahkan seluruh dari variabel independen (X1-X14) yang berpengaruh
secara kurang signifikan terhadap nilai-nilai
tanah untuk bidang-bidang tanah yang ada
di dalam zona nilai tanah yang dikaji. Untuk
memastikan variabel independen yang mana
yang berpenagruh secara kurang signif ikan
terhadap variabel nilai tanah (Yi) perlu dilakukan uji-t. Lemahnya signifikansi pengaruh
dari variabel independen (Xi) terhadap
variabel dependen (nilai tanah = Yi) tersebut
dimaknai sebagai gambaran atas lemahnya
rasionalitas pengaruh dari faktor penentu
nilai tanah (Xi) terhadap nilai tanah (Yi) pada
zona nilai tanah yang dikaji. Oleh karena itu,
diperlukan upaya untuk merasionalkan nilainilai tanah dalam zona nilai tanah tersebut.

Tabel 4. Nilai Besaran Statistik Hasil Regresi
Variabel

Koef.
Regfresi

Prob.

450.234,68

-

Signifikansi

β0

: Intersep

X1

: Luas tanah (m 2 )

- 0,421

0,059

*

X2

: Lebar depan (m)

0,482

0,287

ns

X3

0,385

0,568

ns

X4

: Bentuk tanah
: Elevasi dari jalan

0,371

0,432

ns

X5

: Letak tanah

0,432

0,892

ns

X6

0,243

0,215

ns

X7

: Status kepemilikan tanah
: Kelas jalan

0,629

0,049

**

X8

: Aksebiliitas

0,528

0,087

*

X9

: Drainase
: Utilitas

0,321

0,564

ns

0,469

0,128

ns

-0,216

0,912

ns

X10
X11
X12
X13

: Jarak ke pasar
Jarak ke tempat
: pelayanan kesehatan
: Jarak ke sekolah

X14 : Jarak ke tempat ibadah
R2
Uji-F Prob
Jarque Bera Prop.

-

-0,192

0,254

ns

-0,126

0,675

ns

-0,086

0,543

ns

0,43
0,092
34,21

Sumber: Hasil analisis data primer 2013.
2. Nilai pobabilitas pada Uji-F (Uni-F Prob) yang
sebesar 0,092 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar daripada derajat kepercaayaan
kesalahan yang digunakan yaitu sebesar 1%
(0,01), 5% (0,05) tetapi lebih kecil dari 10%
(0,1), sehingga dapat dimaknai bahwa secara
bersama-sama dari variasi nilai variabel
independen (X1-X14) kurang signif ikan berpengaruh terhadap variasi nilai variabel dependen (Yi = nilai tanah) yang ada dalam
zona yang dikaji. Hal ini juga berarti bahwa
ada diantara atau bahkan seluruh dari
variabel independen (X1-X14) yang berpengaruh secara kurang signifikan terhadap nilainilai tanah untuk bidang-bidang tanah yang
ada di dalam zona nilai tanah yang dikaji.
Untuk memastikan variabel independen yang
mana yang berpenagruh secara kurang signif ikan terhadap variabel nilai tanah (Yi) perlu
dilakukan uji-t. Lemahnya signifikansi pengaruh dari variabel independen (Xi) terhadap
variabel dependen (nilai tanah = Yi) tersebut
dimaknai sebagai gambaran atas lemahnya
rasionalitas pengaruh dari faktor penentu
nilai tanah (Xi) terhadap nilai tanah (Yi) pada
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zona nilai tanah yang dikaji. Oleh karena itu,
diperlukan upaya untuk merasionalkan nilainilai tanah dalam zona nilai tanah tersebut.
3. Nilai koef isien determinasi (R2) sebesar 0,43
menunjukkan bahwa variasi nilai yang terjadi
dalam variabel dependen (Yi) hanya sebesar
43% saja dipengaruhi oleh variasi nilai variabel
independennya (X1-X14), sedangkan sebesar
57% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di
luar model. Dengan pernyataan lain, secara
teoritis dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi linier berganda yang dirancang
di atas tidak cocok untuk menerangkan
pengaruh dari variabel independen (X1-X14)
terhadap nilai tanah yang ada dalam zona nilai
tanah yang dikaji atau model memiliki goodness of f it yang jelek. Namun demikian, oleh
karena kondisi di lapangannya sangat berbeda dengan penjelasan teoritis mengenai nilai
R2, maka peneliti lebih memaknai bahwa nilainilai tanah yang tertuang dalam Zona Nilai
Tanah yang dikaji tidak secara rasional menggambarkan kondisi karakteristik bidangbidang tanah yang ada (X1-X14).
4. Diantara 14 faktor (variabel independen = Xi)
yang digunakan untuk menerangkan variasi
nilai tanah (Yi) dalam ZNT, dari Tabel14
tergambarkan bahwa diantara faktor-faktor
tersebut ada yang berpengaruh positif dan
ada yang negatif. Faktor-faktor yang
berpangaruh negatif seperti luas tanah, jarak
ke pasar, jarak ke tempat pelayanan kesehatan,
jarak ke tempat sekolah, dan jarak ke tempat
ibadah. Hal ini bermakna bahwa semakin besar
nilai variabel tersebut justru mengurangi nilai
tanahnya. Hal sebaliknya terjadi pada variabelvariabel lainnya yang berpengaruh secara positif.
5. Nilai probabilitas untuk sebagian besaran
statistik koef isien regresi ( 1-14) dari hasil ujitada yang menunjukkan angka lebih besar
dan atau lebih kecil dari = 1%, 5%, dan atau
10%.Jika nilai probabilitas menunjukkan nilai
yang lebih besar dari = 1%, 5%, dan atau 10%.,
maka dimaknai bahwa variabel-variabel inde-
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pendennya tidak berpengaruh secara signif ikan terhadap nilai tanah yang ada dalam
ZNT yang dikaji dan berlaku sebaliknya jika
nilai probabilitasnya lebih rendah dari nilai
( ) yang digunakan. Berdasarkan Tabel 14.
di atas diketahui bahwa nilai probabilitas
yang lebih kecil dari nilai -nya adalah
variabel independen luas tanah (0,059) dan
aksesibilitas (0,087) yang lebih kecil dari
10%; dan variabel kelas jalan (0,049) yang
lebih kecil dari 5%. Nilai besaran statistik
tersebut memiliki makna bahwa variabelvariabel independen yang berpengaruh secara
signif ikan (lemah = 5% < <10 %) adalah
variabel luas tanah dan aksesibilitas, sedangkan variabel independen yang berpengaruh
cukup signifikan ( <5%) adalah variabel kelas jalan. Sebelas variabel independen lainnya
tidak secara signifikan mempengaruhi nilainilai tanah pada zona nilai tanah. Informasi
tersebut berarti bahwa sebelas variabel independen tersebut tidak mampu menerangkan
secara signif ikan terhadap variasi nilai-nilai
tanah yang ada pada zona nilai tanah tersebut.
Hal ini menggambarkan bahwa rasionalitas
nilai tanah pada zona nilai tanah pada Peta
ZNT BPN rendah. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang selama ini
diyakini mempengaruhi nilai tanah (X1-X14)
oleh BPN ternyata tidak secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya nilai tanah
ternyata tidak berlaku untuk Peta ZNT BPN.
Oleh karena pengukuran nilai dari variabel
X1-X14 dilakukan secara hati-hati dan teliti,
maka peneliti berkeyakinan bahwa nilai-nilai
tanah sebagai variabel dependen (Yi) lah yang
menyebabkan terjadinyapengaruh yang tidak
signifikan dari X1-X14 terhadap Yi dimaksud.
Hasil analisis ini menambah keyakinan bahwa
rasionalitas nilai-nilai tanah dalam peta ZNT
lokasi Nogotirto patut dipertanyakan.
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Dari uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa
nilai-nilai tanah dalam ZNT yang dikaji belum

1. Menambahkan informasi jaringan dan kelas
jalan serta bidang-bidang tanah pada zona

menunjukkan rasionalitas yang baik jika ditilik
dari kondisi karakteristik bidang-bidang tanah-

yang disub-zonakan. Secara digital hal tersebut dapat dilakukan dengan meyiapkan layer-

nya.

layer jaringan dan kelas jalan bidang-bidang
tanah. Dalam hal ini bidang-bidang tanah

b. Bagimana Peta ZNT Seharusnya dan
Apa yang Harus Dilakukan

yang digunakan adalah Peta Pendaftaran Tanah yang dilengkapi dengan Peta Blok bidang-

Peta ZNT seharusnya dibuat dengan skala
besar yang dapat berkisar antara 1: 500 hingga 1 :
5.000, sehingga zona nilai tanah pada Peta ZNT
dapat berisikan bidang-bidang tanah beratribut,
misalnya nomor induk bidang (NIB). Skala peta
yang besar juga menyiratkan tingginya tingkat
kerincian informasi yang terkandung dalam Peta
ZNT tersebut. Oleh karena itu, karakteristik dari
masing-masing atau kelompok bidang-bidang
tanah juga teridentif ikasi dengan baik. Pada
gilirannya keeratan hubungan dan hubungan

bidang tanah PBB. Berbagai penyesuaian
spasial dilakukan (rubber sheeting) dan
diupayakan peta bidang-bidang tanah PBB
tersebut masuk dalam ruang zona nilai tanah.
Hal ini dilakukan mengingat kondisi bidangbidang tanah akan menentukan nilai tanah.
2. Melakukan sub-zoning terhadap zona-zona
nilai tanah yang ada di Desa Nogotirto dengan
secara hati-hati dan cermat memperhatikan
perubahan dan perbedaan kondisi X1-X14 yang

pengaruh antara karakteristik dari bidang-bidang
tanah sebagai peubah penentu nilai tanah

ada pada masing-masing atau kelompok
bidang-bidang tanah dalam masing-masing
zona nilai tanah BPN. Dari kegiatan ini diha-

dengan nilai bidang-bidang tanah juga akan
terperlihatkan rasionalitasnya baik secara kuali-

silkan sub-sub zona nilai tanah dalam masingmasing Zona Nilai Tanah. Sub-sub zona nilai

tatif maupun secara kuantitatif.
Peta ZNT yang rasional juga akan menun-

tanah ini telah beranggotakan bidang-bidang
tanah yang secara kualitatif akan memiliki

jukkan bahwa karakteristik dakhil yang secara
alami menempel pada bidang-bidang tanah akan

nilai tanah yang realtif lebih homogen daripada nilai-nilai tanah dalam zona nilai tanah

secara kuantitatif tergambarkan oleh besaran
statistik nilai koef isien determinasi (R2) yang

BPN yang sebelumnya.
3. Memilih dan menetapkan bidang-bidang

tinggi pada kondisi Uji-F signifikan, yang dikuti
oleh uji-t yang juga signif ikan dengan jumlah

tanah yang menunjukkan nilai transaksi atau
nilai penawaran yang ditemukan di seluruh

peubah bebas signif ikan lebih banyak.
Kriteria Peta ZNT yang rasional di atas me-

bagian zona nilai tanah. Selanjutnya dilakukan identif ikasi, pengamatan, dan pengu-

nuntun penulis untuk sampai pada langkah
yang diperlukan untuk melakukan revisi Peta

kuran karakteristik bidang-bidang tanah
tersebut mencakup 14 variabel yang diduga

ZNT BPN agar memiliki rasionalitas yang memadai sehingga dapat memerankan fungsinya

mempengaruhi nilai tanah. Memberikan skor
kepada setiap nilai variabel yang telah diukur

sebagai sumber informasi nilai tanah yang layak
untuk pelayanan informasi nilai tanah berbasis

dilanjutkan dengan menjumlahkan skor tersebut untuk masing-masing bidang tanah

bidang-bidang tanah. Langkah-langkah tersebut
adalah sebagai berikut:

dimaksud. Disamping nilai dari ke-14 variabel
independen juga dicatat nilai tanah transaksi
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atau penawaran yang ada (Yi). Selanjutnya,
menjumlahkan skor dari ke-14 variabel yang

6. Menghitung estimasi nilai tanah sampel
dalam masing-masing sub-zona. Hal ini
dilakukan dengan cara sbb:

telah diidentifikasi.
4. Memilih dan menetapkan bidang-bidang ta-

Nilai bidang tanah terestimasi
Dari kegiatan ini dihasilkan nilai-nilai bidang

nah sampel yang akan diestimasi nilai tanahnya berdasarkan nilai tanah dari bidang-

tanah terestimasi dalam masing-masing subzona. Nilai-nilai tanah terestimasi tersebut dan

bidang tanah bertransaksi (langkah 3) yang
berdekatan dengan bidang-bidang tanah
yang akan diestimasi tersebut. Bidang-bidang
tanah sampel ini sama dan bersesuaian
dengan sampel-sampel bidang tanah yang
telah digunakan untuk pengujian rasionalitas

skor dari variabel independennya selanjutnya
digunakan untuk analisis regresi untuk
menguji rasionalitasnya.
7. Menggambarkan Peta Sub-Zona Nilai Tanah
secara digital dengan membubuhkan gradasi
warna dan angka nilai-nilai tanah pada setiap

ZNT BPN di atas. Semakin banyak jumlah
bidang-bidang tanah yang akan diestimasi

sub-zona nilai tanah. Dari kegiatan ini dihasilkan Peta Sub Zona Nilai Tanah lokasi Desa

tersebut semakin baik. Selanjutnya dilakukan
identif ikasi, pengamatan, dan pengukuran
karakteristik bidang-bidang tanah tersebut
mencakup 14 variabel yang diduga mempengaruhi nilai tanah bidang-bidang yang
akan diestimasi. Memberikan skor kepada
setiap nilai variabel yang telah diukur dilan-

Nogotirto.
Dari ketujuh langkah tersebut dihasilkan Peta
Sub ZNT yang masing-masing zona memuat
bidang-bidang tanah. Informasi nilai tanah yang
ada dalam Peta Sub ZNT di Desa Nogotirto disajikan seperti pada Tabel 5.

jutkan dengan menjumlahkan skor tersebut
untuk masing-masing bidang tanah dimaksud (seperti pada langkah 3 di atas). Disamping nilai dari ke-14 variabel independen juga
dicatat nilai tanah transaksi atau penawaran
yang ada. Jumlahkan skor dari ke-14 variabel
yang telah diidentifikasi(seperti pada langkah
3 di atas).
5. Dari langkah 3 dan 4 dihasilkan nilai jumlah
skor ke-14 variabel independen baik bidangbidang tanah yang bertransaksi maupun bidang-bidang tanah yang akan diestimasi
beserta nilai-nilai tanah dari bidang-bidang
tanah yang bertransaksi. Misalkan jumlah
skor bidang tanah yang akan diestimasi diberi
simbol A yang nilainya adalah
,
dan jumlah skor bidang tanah yang
bertransaksi diberi simbol B yang nilainya
, dan nilai tanah bidang
adalah
bertransaksi terdekat adalah Rp.B,-.
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Tabel 5. Kisaran Nilai Tanah Pada Peta SubZona Nilai Tanah
No.

Interval Nilai Tanah

1

< Rp. 300.001

2

Rp.300.001 s/d Rp. 600.000

Jumlah
Zona
1

Jumlah
bidang
48

2

Luas (M )
26.622,30

2

1236

583.068,48

3

Rp. 600.001 s/d Rp. 900.000

8

2609

1.362.031,36

4

Rp. 900.001 s/d Rp. 1.200.000

12

1784

509.969,81

5

Rp. 1.200.001 s/d Rp. 1.500.000

6

570

227.220,31

6

Rp. 1.500.001 s/d Rp. 1.800.000

1

258

176.705,84

7

Rp. 1.800.001 s/d Rp. 2.100.000

1

116

55.355,68

8

> Rp. 2.100.001

2

194

64.579,56

Jumlah

33

6.815

3.005.553,34

Sumber: Hasil analisis Peta Sub Zona Nilai Tanah
Desa Nogotirto (2013).
Dari Tabel 5 tersebut dapat dideskripsikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Kisaran nilai tanah terendah yang ada pada
Peta Sub ZNT Desa Nogotirto sebesar <Rp.
300.000,- dan kisaran-kisaran nilai nilai tanah
pada Peta Sub ZNT ini ternyata sebesar dua
kali lipat lebih tinggi daripada kisaran nilai
tanah pada Peta ZNT BPN yang menunjukkan
angka < Rp. 150.000,- sebagai kisaran nilai
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terendah dan Rp. 1.050.000,- sebagai kisaran
nilai tanah tertinggi.
b. Pada Peta Sub-ZNT ini bidang-bidang tanah
di Desa Nogotirto terpilah ke dalam delapan
kelas nilai tanah dengan kisaran dalam masing-masing kelas sebesar Rp. 300.000,-Jumlah kelas nilai tanah dalam Peta Sub-ZNT ini
adalah dua lebih banyak daripada yang ada
pada Peta ZNT BPN sebelum dilakukan subzoning yaitu enam kelas nilai tanah.
c. Delapan kelas nilai tanah tersebut berada
dalam 33 zona nilai tanah. Jika dibandingkan
dengan jumlah zona pada Peta ZNT BPN,
maka dengan pembuatan Peta Sub ZNT
jumlah zonanya meningkat sebanyak 18 zona
dari 15 zona menjadi 33 zona. Peningkatan
jumlah zona ini diharapkan dapat meningkatkan homogenitas nilai-nilai tanah untuk
bidang-bidang tanah yang ada dalam masingmasing sub-zona dan mampu meningkatkan
rasionalitas Peta Sub ZNT ini.
d. Pada Peta Sub ZNT yang memuat informasi
bidang-bidang tanah, maka dapat dihitung
jumlah bidang-bidang tanah dan jumlah luas
kelompok bidang-bidang tanah tersebut pada
masing-masing kelas nilai tanah. Data ini
akan menjadi informasi penting untuk
menghitung nilai aset Desa Nogotirto dari
aspek nilai tanahnya. Dari Tabel 14 juga dapat
diketahui bahwa jumlah bidang-bidang
tanah terbanyak adalah yang memiliki nilai
tanah yang berkisar antara Rp. Rp. 600.001 s/
d Rp. 900.000,-. Jumlah bidang-bidang paling dominan pada kisaran nilai tanah sebesar
Rp. 300.000,- s.d Rp. 1.500.000,- yaitu sebanyak
6.199 bidang atau 90,96 % dari total bidang
yang ada di Desa Nogotirto sebanyak 6.815
bidang.
8. Menguji rasionalitas nilai tanah pada Peta
Sub ZNT.
Rasionalitas hubungan antara variabel independen (X1-X14) terhadap nilai-nilai tanah

transaksi dan nilai-nilai tanah terestimasi (Yi)
pada Peta Sub ZNT juga diuji dengan menggunakan Model Persamaan Regresi Berganda
seperti pada Persamaan 1. Cara menilai
tingkat rasionalitas nilai-nilai tanah pada Peta
Sub-ZNT ini ditempuh dengan cara memaknai besaran statistik yang dihasilkan dari hasil
analisis regresi.
Seperti halnya dalam pengujian rasionalitas
nilai tanah pada Peta ZNT BPN, kegiatan
pengujian rasionalitas nilai tanah pada Peta
Sub ZNT ini juga diawali dengan menentukan sampel bidang-bidang tanah dan mengukur nilai variabel-variabel independen (X1–X14)
untuk masing-masing sampel bidang tanah.
Pencatatan nilai tanah untuk masing-masing
sampel bidang tanah dimaksud juga dilakukan pada tahapan ini sebagai nilai dari variabel
Yi (nilai tanah). Pada tahapan ini juga dipilih
sebanyak 174 sampel bidang-bidang tanah
yang letak dan sebarannya sama seperti yang
dilakukan pada Peta ZNT BPN, namun untuk
kepentingan ini titik-titik sampel bidangbidang tanah tersebut diplot pada Peta SubZNT. Data nilai tanah (Yi) dan nilai-nilai
variabel independen (X1–X14) disajikan dalam
suatu tabel
Model persamaan regresi linier berganda yang
digunakan untuk menguji rasionalitas nilai
tanah pada Peta Sub ZNT ini sama seperti
yang digunakan pada persamaan (1).Hasil
analisis regresi yang dilakukan disajikan pada
Tabel 6.
Berdasarkan Tabel 5 di atas diketahui beberapa hal sebagai berikut:
1. Nilai Uji-F Prob yang sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai tersebut jauh lebih kecil
daripada derajat kepercaayaan kesalahan yang
digunakan yaitu sebesar 1% (0,01), 5% (0,05)
atau bahkan 10% (0,1), sehingga dapat
dimaknai bahwa secara bersama-sama dari
variasi nilai variabel independen (X 1-X 14)
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sangat signifikan berpengaruh terhadap variasi nilai variabel dependen (Yi = nilai tanah)

2. Nilai koef isien determinai (R2) sebesar 0,86
menunjukkan bahwa variasi nilai yang terjadi

yang ada dalam sub-sub-zona nilai tanah yang
dikaji. Hal ini juga berarti bahwa nilai-nilai

dalam variabel dependen sebesar 86% yang
dapat diterangkan oleh variasi nilai variabel

tanah untuk bidang-bidang tanah yang ada
di dalam zona nilai tanah yang dikaji sangat

independennya (X1-X14), sedangkan sebesar
14% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di

signifikan dipengaruhi secara bersama-sama
oleh faktor (X1-X14) yang umumnya mereka

luar model. Dengan pernyataan lain, secara
teoritis dapat dikatakan bahwa model persa-

sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai tanah.
Kondisi inilah yang menggambarkan suatu

maan regresi linier berganda yang dirancang
di atas sangat cocok untuk menerangkan

kelaziman atau rasionalitas. Makna praktisnya
adalah ada hubungan antara kebaikan dan

pengaruh dari variabel independen (X1-X14)
terhadap nilai tanah (Yi) yang ada dalam sub-

keburukan karakteristik penentu nilai taanh
yang dimiliki oleh masing-masing atau ke-

sub-zona nilai tanah yang dikaji atau model
memiliki goodness of f it yang baik. Hal ini

lompok-kelompok bidang dengan nilai-nilai
tanah masing-masing bidang atau kelompok-

sesuai dengan kondisi di lapangan setelah
zona dipecah lebih lanjut menjadi sub-sub

kelompok bidang tersebut. Oleh karena itu,
pendetailan zona-zona nilai tanah pada Peta

zona.
3. Diantara 14 faktor yang digunakan untuk

ZNT BPN menjadi sub-sub ZNT dalam upaya
untuk meningkatkan rasionalitas nilai-nilai
tanah dalam zona nilai tanah Peta ZNT BPN

menerangkan variasi nilai tanah dalam subsub zona nilai tanah, dari Table 16 tergambarkan bahwa diantara faktor-faktor tersebut

pe rlu dicobakan terus di lapangan dengan
kondisi yang beragam.

ada yang berpengaruh positif dan ada yang
berpengaruh negatif. Faktor-faktor yang

Tabel 6. Nilai Besaran Statistik Hasil Regresi
Variabel
β0 : Intersep

Koef.
Regfresi

Prob.

Signifikansi

356.642,75

-

-

X1 : Luas tanah (m 2 )

- 0,462

0,092

*

X2 : Lebar depan (m)

0,471

0,041

**

X3 : Bentuk tanah
X4 : Elevasi dari jalan

0,342

0,048

*

0,368

0,095

*

X5 : Letak tanah

0,463

0,043

**

X6 : Status kepemilikan tanah
X7 : Kelas jalan

0,238

0,087

*

0,729

0,000

***

X8 : Aksebiliitas

0,585

0,002

***

X9 : Drainase
X10 : Utilitas

0,319

0,046

**

0,446

0,001

***

X11 : Jarak ke pasar
: Jarak ke tempat pelayanan
X12 kesehatan
X13 : Jarak ke sekolah

-0,224

0,156

ns

X14 : Jarak ke tempat ibadah
R2
Uji-F Prob
Jarque Bera Prop.

-0,021

-0,185

0,262

ns

-0,118

0,178

ns

0,143

ns

0,86
0,000
64,21

Sumber: Hasil analisis data primer 2013

berpangaruh negatif seperti luas tanah, jarak
ke pasar, jarak ke tempat pelayanan kesehatan,
jarak ke tempat sekolah, dan jarak ke tempat
ibadah. Hal ini bermakna bahwa semakin besar nilai variabel tersebut justru mengurangi
nilai tanahnya. Hal sebaliknya terjadi pada
variabel-variabel lainnya yang berpengaruh
secara positif.
4. Nilai probabilitas untuk setiap besaran
koef isien regresi ( 1-14) yang menunjukkan
angka lebih kecil dari = 1%, 5%, dan atau
10% menunjukkan bahwa variabel-variabel
independennya berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tanah yang ada dalam SubZNT yang dikaji. Bobot signifikansi pengaruh
tersebut dipilah ke dalam tiga level, yaitu
sangat signif ikan (*** ;
d” 1%); cukup
signif ikan (**;
d” 5%); dan kurang
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signif ikan (*; d” 10%,).
5. Nilai probabilitas untuk sebagian besaran

secara signif ikan hanya sebanyak 3 variabel
independen. Hal ini dapat dimaknai bahwa

statistik koefisien regresi ( 1-14) dari hasil ujitada yang menunjukkan angka lebih besar

rasionalitas nilai-nilai tanah pada Peta Sub ZNT
sudah mengalami sangat banyak peningkatan

dan atau lebih kecil dari = 1%, 5%, dan atau
10%. Jika nilai probabilitas menunjukkan nilai

jika dibandingkan yang terjadi pada Peta ZNT
BPN aslinya.

yang lebih besar dari = 1%, 5%, dan atau
10%., maka dimaknai bahwa variabel-variabel

Dari uraian di atas, dapat digarisbawahi bahwa nilai-nilai tanah dalam Sub-ZNT yang dikaji

independennya tidak berpengaruh secara
signif ikan terhadap nilai tanah yang ada

menunjukkan rasionalitas yang jauh lebih baik
jika ditilik dari kondisi karakteristik bidang-

dalam ZNT yang dikaji dan berlaku sebaliknya
jika nilai probabilitasnya lebih rendah dari

bidang tanahnya ( 1-14). Hal ini juga menunjukkan bahwa pembuatan sub-zona nilai tanah

nilai ( ) yang digunakan.
Berdasarkan Tabel 15 di atas diketahui bahwa

terhadap zona nilai tanah pada Peta ZNT BPN
dapat meningkatkan rasionalitas hubungan dan

nilai probabilitas dari variabel-variabel jarak
kepasar, jarak ke tempat pelayanan kesehatan,

pengaruh antara nilai variabel independen
penentu nilai tanah (X1-X14) terhadap variabel

dan jarak ke sekolah memiliki probabilitas yang
lebih besar dari 10%. Hal ini berarti bahwa ketiga

dependen nilai tanah (Yi).

variabel independen tersebut tidak berpengaruh
secara signif ikan terhadap nilai-nilai tanah yang
ada pada Peta Sub-ZNT hasil sub-zoning. Hal ini

c. Mungkinkah Pengadaan Peta ZNT
Diprivatisasi Guna Menyongsong

dapat dipahami mengingat Desa Nogotirto hanya
merupakan wilayah yang sempit, maka jarak

Dua poin penting dalam kadaster 2014 adalah
(a) digalakannya kerjasama antara pemerintah
dengan pihak swasta, dan (b) pada masa yang
akan datang informasi kadaster selain memuat
data pendaftaran tanah juga memuat seluruh
informasi lain yang terkait dengan tanah seperti
nilai tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan
tanah, dll. Pada masa lampau bahkan hingga
sekarang dalam kadaster dan pendaftaran tanah
pada tataran kegiatan pengukuran bidangbidang tanahnya sudah diprivatisasi oleh swasta,
yaitu oleh surveyor berlisensi. Namun demikian
pihak pemerintah tetap wajib menjamin keamanan legal dari sistem administrasi pertanahannya.
Diberlakukannya PP No. 13 tahun 2010
tentang PNBP yang berlaku pada BPN, maka ada
sepuluh (10) kegiatan sebagai sumber penerimaan Negara melalui BPN yang salah satunya adalah dari pelayanan pendaftaran tanah. Dalam
pelayanan pendaftaran tanah ini ditegaskan

bidang-bidang tanah ke tempat-tempat pasar,
pelayanan kesehatan, dan sekolah tidak signif ikan antara bidang satu dengan bidang tanah
yang lain, misalnya karena lokasi ketiga tempat
tersebut berada di Kota Yogyakarta.
Sebelas variabel lainnya menunjukkan nilai
probabilitas uji-t yang lebih kecil dari 1%, 5%, dan
10%. Hal ini bermakna bahwa ke sebelas variabel
independen tersebut berpengaruh secara
signif ikan terhadap nilai-nilai tanah yang ada
pada Peta Sub ZNT hasil sub-zoning. Jika dibandingkan dengan jumlah variabel independen
yang secara signif ikan berpengaruh terhadap
nilai-nilai tanah dalam zona Peta ZNT, maka
fenomena yang terjadi pada Peta Sub-ZNT ini
berlaku sebaliknya, yaitu variabel independen
yang berpengaruh secara signif ikan sebanyak 11
variabel, sedangkan yang tidak berpengaruh

Kadaster 2014
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adanya penerapan nilai tanah dalam Peta ZNT
sebagai dasar pengenaan tariff pelayanan
pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 16
dan pasal 17 PP No. 13 Tahun 2010 sebagai berikut:
Pasal 16
1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk
Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran:
a. Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah
untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dihitung berdasarkan rumus T = (2‰
x Nilai Tanah) + Rp100.000,00
b. Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah
untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka
Waktu; dihitung berdasarkan rumus T =
(2‰ x Nilai Tanah) + Rp100.000,00
2) Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah
untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus:
T = (1‰ x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00
Uraian di atas menggambarkan bahwa melaksanakan PP No. 13 Tahun 2010 tentang PNBP
yang berlaku pada BPN tersebut merupakan
tugas Negara yang dibebankan kepada BPN RI
melalui Kantor Pertanahan yang memerlukan
instrument berupa Peta ZNT sebagai sumber
informasi nilai pasar tanah. Oleh karena itu,
semakin tinggi intensitas pendaftaran tanah yang
harus dilayani oleh suatu Kantor Pertanahan
semakin urgen pula kebutuhan Peta ZNT dengan
kualitas yang representatif.
Dalam hal pengadaan Peta ZNT yang representatif inilah menurut penilaian penulis akan
sangat berat jika hanya dilakukan oleh BPN RI
melalui Direktorat Survei Potensi Tanah mengingat keterbatasan baik jumlah maun kualitas
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SDM di lingkungan BPN RI terutama dalam hal
pemetaan ZNT. Oleh karena itu, tingginya urgensi kebutuhan BPN atas Peta ZNT yang representatif inilah maka berbagai terobosan cara
pengadaannya perlu dilakukan.
Selain keterbatasan SDM, memang juga tidak
dapat dipungkiri jika BPN RI, khususnya Direktorat Survei Potensi Tanah juga memiliki keterbatasan anggaran untuk pemetaan ZNT. Namun
demikian, mencermati hasil simulasi peningkatan penerimaan Negara baik dari BPHTB dan
PNBP di atas kiranya dapat digunakan sebagai
suatu alternatif jalan keluar untuk mengatasi
keterbatasan dana untuk pemetaan ZNT yang
representative dimaksud. Hal ini bermakna
bahwa BPN RI harus menjalin kerjasama dengan
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota
melalai Kementrian Dalam Negeri dalam upaya
pembiayaan pemetaan ZNT ini. Pola kemitraan
ini diyakini oleh peneliti akan berhasil, mengingat baik BPN RI maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota sama-sama memerlukan Peta
ZNT berbasis bidang-bidang tanah berskala besar
yang representative untuk pelayanan pendaftaran tanah maupun BPHTB. Hal ini telah dibuktikan oleh adanya rintisan kerjasama yang dilakaukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah
Kota Pekalongan dalam pembiayaan pemetaan
ZNT dimaksud. Peningkatan penerimaan daerah
yang sangat signif ikan dari pemanfaatan Peta
ZNT secara bersama ini tentu akan mendorong
kemungkinan kerjasama tersebut.
Jika biaya kerjasama dengan Kementrian
Dalam Negeri telah terjalin, apakah pekerjaan
pemetaan ZNT dapat dilakukan oleh pihak ketiga
atau dipriviatisasi? Untuk menjawab pertanyaan
ini, pertama kita perlu menegok sejarah pengadaan Peta Dasar Pendaftaran Tanah ketika ada
proyek Ajudikasi. Bukankah pemetaan bidangbidang tanah dilakukan oleh pihak ke tiga?
Walaupun pihak BPN melakukan supervisi atas
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hasil pekerjaan tersebut. Kedua, dalam KAK
Kajian Kebijakan Penilaian Tanah (BPN-RI, 2011)
ditegaskan bahwa “Pengumpulan data (nilai
tanah) dilakukan oleh Penilai Tanah Internal
BPN RI dengan surat penugasan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau oleh
“Penilai Eksternal” sesuai dengan perjanjian kerja
yang diberikan oleh pemberi kerja. Informasi ini
memberi gambaran bahwa dimungkinkan
pelimpahan pekerjaan penilaian tanah BPN ini
kepada pihak ketiga.
Pihak ketiga yang bagimana yang dimungkinkan mengerjakan tugas penilaian tanah untuk

untuk melakukan pemetaan ZNT belum dapat
terakomodir. Oleh karena itu, mengingat keterbatasan BPN-RI dalam memetakan ZNT maka
perlu dipikirkan mengenai adanya suatu pihak
baik itu berupa Lembaga atau Perorangan yang
dapat diberi lisensi guna melakukan tugas-tugas
penilaian tanah untuk tujuan pembuatan Peta
ZNT.
Akhirnya, penulis berkeyakinan bahwa priva-

pembuatan Peta ZNT BPN? Menurut KAK Kajian
Kebijakan Penilaian Tanah (BPN-RI, 2011) digam-

rangka menjalankan PP No. 13 tahun 2010 dan
pembangunan Sistem Informasi Manajemen Aset

barkan bahwa penilai tanah dipersyaratkan
untuk memperoleh lisensi dari BPN-RI. Ada tiga

Pertanahan (SIMASTAN) di lingkungan BPN
guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bergan-

pihak yang dimungkinkan untuk memperoleh
lisensi tersebut, yaitu:
a. Penilai tanah internal yang melaksanakan
penilaian tanah damn property (aset pertanahan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
BPN RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Lembaga penilai harga tanah yang melakukan penilaian tanah dalam rangka Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum maupun untuk
kepentingan-kepentingan lainnya sesuai
peraturan perundang-undanganyang berlaku.
c. Penilai tanah perorangan yang melakukan
penilaian tanah baik dalam rangka Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maupun untuk kepentingan-kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pihak-pihak yang dimungkinkan
dapat memperoleh lisensi penilai dari BPN RI di
atas, rasanya pemikiran penulis menegai adanya
pihak tertentu di luar BPN RI (bukan penilai internal) yang dapat diberi lisensi tetapi bertugas

dengan tangan dengan Kementrian Dalam
Negeri, khususnya Pemerintah Kabupaten dan

tisasi Pemetaan ZNT perlu segera dilakukan oleh
BPN RI, khusunya Direktorat Survei Potensi
Tanah guna mengakselerasi penyediaan Peta
ZNT yang sangat diperlukan oleh BPN dalam

Kota di seluruh Indonesia yang sedang juga bertugas menjalankan amanat UU No. 28 tahun
2009 tentang Retribusi dan Pajak Daerah khususnya BPHTB dan PBB diyakini penulis merupakan strategi jitu untuk meringkan beban kedua belah pihak.
C. Kesimpulan
Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa (a)
sebagai pengemban amanat Perpres No. 10
Tahun 2006 tentang BPN RI dalam menyediakan
SIMASTAN, Direktorat Survei Potensi Tanah
secara jumlah telah menyelesaikan target kerja
pemetaan ZNT untuk Pulau Jawa dan Bali sampai
dengan tahun 2012 namun belum memenuhi
kualitas peta yang sebenarnya diinginkan di
lapangan, (b) pemetaan ZNT untuk seluruh Indonesia yang ditargetkan selesai tahun 2014
menurut prediksi penulis akan mengalami
hambatan dari aspek biaya dan SDM penilai, (c)
penerimaan Negara dari layanan informasi nilai
tanah dan PNBP pendaftaran tanah sangat
menjanjikan, begitu pula penerimaan Negara
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melalui Pemerintah Kabupaten dan Kota dari
BPHTB, (d) dengan pengaturan kebijkaan
pemanfaatan penerimaan Negara dari layanan
informasi nilai tanah, PNBP pendaftaran tanah,
dan BPHTB tersebut dapat menyediakan biaya
besar yang diperlukan untuk pemetaan ZNT dan
aplikasinya terhadap seluruh wilayah NKRI
berskala besar dan berbasis kelompok bidangbidang tanah untuk mengakselerasi penyediaan
Peta ZNT, (e) melalui pemaduserasian kepentingan BPN dalam rangka PNBP dan Pemerintah
Kabupaten dan Kota dalam rangka pengelolaan
PBB dan BPHTB yang sama-sama memerlukan
Peta ZNT berbasis bidang akan dapat memecahkan permasalahan pengadaan Peta ZNT skala
besar, (f) bertolak dari urgensitas penyediaan
Peta ZNT berskala besar baik bagi BPN maupun
bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota, adanya
peluang sumber pendanaan untuk pembiayaan
pemetaan ZNT tersebut, lambatnya penyediaan
Peta ZNT oleh BPN, maka privatisasi pengadaan
peta ZNT berskala besar perlu segera dipikirkan
dan dipersiapkan untuk mengatasi keterbatasan
sumberdaya yang dimiiki Direktorat Survei
Potensi tanah guna mengakselerasi penyelesaian
pengadaan Peta ZNT tersebut.
Melalui tulisan ini disarankan bahwa (a) BPN
RI harus segera menempuh langkah-langkah untuk membangun kemunginan kerjasama dengan
pihak Pemerintah Kabupaten dan Kota guna
mengakselerasi pengadaan Peta ZNT berskala
besar, (b) BPN juga sudah saatnya memikirkan
kemungkinan privatisasi pemetaan ZNT berskala
besar tersebut dengan lebih menambah pihakpihak yang memungkinkan untuk dapat diberi
lisensi sebagai penilai guna penyelesaian pekerjaan penilaian tanah untuk kepentingan BPN,
khususnya pengadaan Peta ZNT.
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Review Buku

NASIB “ORANG INDONESIA DAN TANAHNYA”
Ahmad Nashih Luthf i*
Cornelis van Vollenhoven, Orang Indonesia dan Tanahnya.
Editor Upik Jalin dan Anna Mariana. Yogyakarta: STPN
Press, Sajogyo Institute, HuMa, Tanah Air Beta, Oktober,
2013.

Tidak cukup idiom “kewarganegaraan” (citizenship)
beserta segenap hak-haknya digunakan sebagai
artikulasi perjuangan dalam
melakukan tuntutan hak atas
tanah dan sumber daya alam.
Kewarganegaraan dalam konsep tatanegara dinilai steril dari
urusan waktu dan ruang: sejarah
dan geograf i-kepulauan. Posisi warga-negara diasumsikan sebagai individu yang otonom di hadapan negara.
Sementara hubungan seseorang dengan
tanah-airnya tidak selalu bersifat individual
namun juga komunal, f isik dan spiritual,
lampau dan mendatang. Di sisi lain, dalam sejarah
perjuangan tanah air Indonesia, rakyat atau
warganegara ditempatkan sebagai emblematiknegara. Dalam kedudukan ini warganegara
diatur, diarahkan, dikategorisasi untuk didiskriminasi, disingkirkan, bahkan ditindas. Oleh
karena itulah kategori “rakyat” atau “warganegara” dianggap tidak memadai, sehingga pada
suatu masa dan muncul kembali saat ini, perjuangan atas tanah air memilih memakai istilah
“masyarakat adat”. Buku “Orang Indonesia dan
Tanahnya” ini membuka kembali untuk mendiskusikannya.
Ciri sistem hukum pada era kolonial adalah
dualistik, bagi golongan Eropa berlaku prosedur
dan hukum seperti yang ada di Belanda; semen-

tara bagi golongan pribumi termasuk
Tionghoa, mengikuti hukum
lembaga dan kebiasaan mereka
sendiri. Ini cerminan dari politik
diskriminasi yang terjadi saat
itu. Kenyataan dualisme
hukum disikapi secara
berbeda, ada yang mengusulkan pembaruan berupa penyatuan (unif ikasi), dan ada pula
yang mempertahankan keduanya sebagai
bentuk pengakuan, meski untuk
yang terakhir ini ada yang memaknai
sebagai pengefektifan eksploitasi pribumi.
Kelompok penentang berupaya mengakhiri
dualisme itu dengan mengusulkan penyeragaman. Pada tahun 1866, Mahkamah Agung
Batavia menugasi F.F.L.U Last menyusun hukum
pidana pribumi mengikuti hukum Belanda. Ia
menolaknya dengan resiko diberhentikan, sebab
menurutnya peniruan itu akan sangat tidak cocok bagi penduduk. UU Pidana tahun 1918
berhasil memisahkan secara bentuk daripada
substansi antara yang diberlakukan bagi orang
Eropa dengan yang diberlakukan bagi orang pribumi. Akan tetapi, rencana penyeragaman hukum acara pidana mendapat tentangan keras
pada tahun 1919 melalui argumen-argumen yang
cerdas van Vollenhoven. Ia melawan usulan
pemerintah, yang jika diberlakukan, memaksakan prinsip-prinsip Barat bagi kepemilikan atas
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tanah penduduk Pribumi yang itu hanya akan
menguntungkan pembangunan agraria skala
besar bagi perusahaan-perusahaan Barat. Demikian pula ia menentang RUU hukum perdata
yang seragam yang memuat 2220 pasal yang
dianggap siap pakai (dan kenyataannya sangat
rumit) yang terbit tahun 1923 (Fasseur 2010: 64,
71).
Karya terkenal van Vollenhoven De Indonesiër
en Zijn Grond, yang diterjemahkan sebagai
Orang Indonesia dan Tanahnya ini, sebagaimana
ia tulis dalam pengantar naskah, adalah untuk
menanggapi RUU yang akan mengamandemen
pasal 62 Regelingreglement tentang kebijakan
pemerintah Hindia Belanda yang bergulir pada
tahun 1917-1919. Rancangan amandemen itu
mengusulkan penghapusan paragraf tiga yang
berisikan klausul perlindungan atas hak-hak
agraria masyarakat pribumi. Penaf ian hak-hak
pribumi dalam RUU ini ia katakan, “…bahwa persoalan ini akan ikut serta menentukan jawaban
atas pertanyaan, apakah kita di Hindia Belanda
akan berhasil mewujudkan keadilan serta
kepuasan, ataukah kekacauan dan kebencian”.
Oleh karena itulah secara kritis ia mempertanyakan konsep teritori negara (domein verklaring).
Baginya, prinsip kepemilikan negara itu sebagai
bentuk kekerasan; disebutnya sebagai “satu abad
pelanggaran hak”, sebab menaf ikan hak-hak pribumi atas tanah. Tanah adat yang dalam dokumen resmi pemerintah Kolonial dikategorikan
sebagai “tanah liar” atau “tanah kosong” (woeste
gronden) itu sebenarnya adalah apa yang disebutnya sebagai “beschikkingsrecht” atau hak
ulayat yang dimiliki masyarakat hukum Indonesia atas tanah. Ia menjelaskan “ ‘Hak ulayat’
atau beschikkingsrecht ini tidaklah dapat diketemukan dalam Burgelijk Wetboek, juga tidak
dapat disamakan dengan recht van heerschappij
(semacam hak pertuanan) di negara Barat. Namun di seluruh kepulauan Indonesia hal itu
merupakan hak yang tertinggi atas tanah. Hak

ini dipunyai oleh suatu suku (stam), atau oleh
sebuah gabungan desa (dorpenbond), atau
biasanya oleh sebuah desa saja tetapi tidak pernah
dipunyai oleh seorang individu” (Vollenhoven
2013: 8-9). Beschikkingsrecht ini tidak dikenal
dan diakui oleh hukum Barat (Burgerlijk
Wetboek). Traktat ini hanya mengenal 3 jenis
hak, yakni eerfelijk individueel bezitrecht (hak
milik individual yang bisa diwariskan), communaal bezitrecht (hak milik komunal), dan gebruiksaandelen in communaal bezitrecht (hak milik komunal dengan pemakaian bergiliran)
(Vollenhoven 2013: 21). Selain kritik atas domeinverklaring, soal beschikkingsrecht inilah yang
menjadi inti soalnya.
Hak ulayat dalam kemasyarakatan (hukum)
adat dalam pengertian Vollenhoven di atas yang
juga kemudian diidealkan oleh politik hukum
agraria Indonesia, bukanlah (kemasyarakatan)
adat dalam pengertian kerajaan beserta segenap
hak-hak feodalnya. Konsep terakhir ini pada era
kemerdekaan disebut sebagai unit swapraja.
Disebut swa-praja dalam konteks hubungan
kerajaan dengan VOC atau selanjutnya pemerintah Kolonial: kerajaan diberi kewenangan
mengelola pemerintahannya sendiri. Hubungan
ini ditandai dengan kontrak politik (lange contract dan korte verklaring). Tujuannya bukan untuk memerdekaan kerajaan, namun justru
dengan terikat secara politik itu kerajaan berada
di bawah kendali kekuasaan kolonial, serta
tersembunyi tujuan agar rakyat mudah dikendalikan oleh raja-rajanya sendiri sehingga tidak
melakukan perlawanan (Usep Ranawidjaja 1955:
2-5).
Pemerintahan swapraja sejalan dengan sistem
indirect rule pemerintahan kolonial. Di sisi lain
karena kondisi obyektif yang dihadapi pemerintah Belanda saat itu yang tidak cukup mempunyai uang dan tenaga dalam menjalankan
pemerintahan secara langsung di seluruh nusantara. Dalam sejarah politik agraria Indonesia,
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tanah-tanah kerajaan direorganisasi dan dibagikan, misalnya pengalaman reorganisasi di
Vorstenlanden pada tahun 1918 dan redistribusi
tanah-tanah eks-perusahaan Belanda kepada
rakyat Yogyakarta melalui UU Darurat no. 13/
1948. Kebijakan landreform melalui PP No 224
tahun 1961 justru menjadikan tanah-tanah eksswapraja sebagai obyek landreform, dan seluas
73.566 ha telah berhasil dibagi pada tahun 1963.
Hal ini karena hubungan kerajaan dengan tanah
dinilai berciri feodalistik. Oleh UUPA 1960 ia
dinyatakan dihapus. Nyata sekali UUPA 1960
membedakan hukum adat yang membingkai
hak-hak ulayat (diakui sebagaimana pasal 5)
dengan adat berciri feodalistik (dalam bingkai
pemerintahan swapraja) sehingga perlu di-retool atau dihapuskan (lihat Memori Penjelasan
Atas Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, Bagian III, poin [1]).
Mengenai sang penulis buku ini, van Vollenhoven dikenal sebagai pejuang gigih atas “hakhak agraria” dan “hukum adat” pribumi, yang
bukan saja perjuangan atasnya memiliki dampak
bagi politik Kolonial, namun juga “mengangkat
derajat hukum adat menjadi suatu ilmu”, yang
dirumuskannya dalam 3 jilid sebagai Het
Adatrecht van Nederlansch-Indie, dipelajari di
perguruan tinggi (di Leiden saat itu), ditulis
dalam disertasi-disertasi, dan dari sanalah lahir
ilmuwan hukum Indonesia generasi pertama
seperti Prof. Soepomo, Prof. Soekanto, dan Prof.
Hazairin.
Van Vollenhoven mendalami hukum adat
“dengan sepenuh hati” dan “segenap pribadinja”.
Motifnya dalam memperjuangkan hukum adat
tidak terlepas dari posisinya sebagai ahli tatanegara dan perbandingan hukum internasional
(menjadi doktor pada usia 24 tahun dan profesor
pada 27 tahun). Baginya, tugas keilmuan mempelajari hukum adat adalah, “Suatu tugas jang
berdasar sikap-hidup terhadap manusia, bahwa
tiap-tiap bangsa memiliki harga dan arti sendiri
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dan semua karunia dan kepandaian jang diberikannja mempunjai hak untuk berkembang sepenuhnja”. Oleh sebab itu maka tegasnya, hukum
Indonesia harus mencari jalan sendiri, tidak pantas menjadi buntut (bijwagen) hukum di negeri
Belanda (Soekanto, 1952: 151, 156).
Buku ini sebenarnya pernah terbit dalam dua
versi yang keduanya diterjemahkan oleh R.
Soewargono. Jajasan Penerbit Gadjah Mada pada
tahun 1956 menerbitkannya dalam bentuk
stensilan, digunakan sebagai bahan kuliah ilmu
hukum agraria dan hukum adat. Penerjemah
menjelaskan bahwa buku aslinya tidak lagi dapat
ditemui di perpustakaan UGM ataupun perpustakaan Hatta (yang saat itu menjadi perpustakaan
rujukan utama di Yogyakarta), sehingga ia berinisiatif menerjemahkannya. Tujuan lainnya
adalah agar memudahkan pemahaman pelajar
mengingat bahasa penulis yang sangat susah dan
penuh dengan terminologi hukum (adat-agraria) yang tidak mudah pula dipahami.
Pada tahun 1975, bab satu hingga bab lima
naskah gugatan van Vollenhoven ini diterbitkan
oleh Departemen Dalam Negeri melalui Institut
Ilmu Pemerintahan dalam rangka pembukaan
jurusan baru, “Jurusan Agraria”. Menarik untuk
mengetahui apa maksud penerbitan buku ini,
di dalam kondisi perubahan kelembagaan agraria
yang terjadi. Kementerian Agraria yang ada pada
masa Soekarno, dimana UUPA 1960 diterbitkan
pada masa kelembagaan ini, dihapus pada masa
Soeharto. Lembaga agraria lantas disederhanakan dalam bentuk Direktorat Jenderal Agraria
di bawah Departemen Dalam Negeri sejak tahun
1968. Lahirnya Direktorat ini berada di bawah
bayang-bayang ideologi “Akselerasi dan Modernisasi” Orde Baru, menggantikan Kementerian
Agraria yang bertugas melaksanakan tugas sejarah menuju “Sosialisme Indonesia”. Pada masa
Direktorat ini, arah kebijakannya adalah untuk
mendukung pembangunan-pengalokasian tanah skala luas bagi proyek-proyek investasi.
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Rentang waktu 12 tahun (1969-1982) Direktorat
menerbitkan 682 unit HGU (938.000 ha), 4.736
unit HGB (24.000 ha), 3.119 unit hak pakai
(80.000 ha), 161 unit HPL (lebih 522.000) (Noer
Fauzi Rachman 2012: 65-66), belum lagi hutanhutan yang diberikan HPH-nya kepada
perusahaan dalam jumlah ratusan ribu bahkan
juta hektar. Tanah-tanah rakyat Indonesia baik
yang hidup di dalam hutan (hutan sebagai ruang
hidupnya), wilayah adat dan desa-desa, menjadi
tersingkir akibat kebijakan pertanahan
berorientasi kapitalistik itu.
Dalam kondisi tergambar di atas, lantas apa
arti penerbitan buku Vollenhoven pada tahun
1975 itu? Apakah maksud penerbitan adalah
untuk membekali mahasiswa sebagai calon
pelaksana kebijakan agraria agar hati-hati dan
tidak terpeleset mempraktikkan domein
verklaring, dan menunjukkan pentingnya
pengakuan beschikkingsrecht/hak ulayat
masyarakat Indonesia, ataukah justru sebagai
kritik terhadap kebijakan pertanahan yang
sedang berjalan dan telah melanggar kedua
prinsip itu? Secara konseptual keduanya bisa
ditunjuk dan diucapkan dalam satu tarikan
nafas: misalnya UUPA 1960 konsideran
“Memutuskan” poin 2a, dan pasal 5. Akan tetapi
dalam praktik-kebijakan pertanahan, domein
verklaring mendapat penegasan, dalam praktikgagasan hak ulayat tidak menjadi wacana, ia
menguap entah kemana.
Terhadap buku yang diterbitkan kembali
secara kolaboratif pada tahun 2013 ini, agaknya
penerbit Sajogyo Institute, STPN Press, HuMa,
dan Tanah Air Beta ingin menguji kembali
kecenderungan historis di atas. Buku ini dapat
bernilai sebagai literatur penting dalam kajian
agraria dan hukum adat. Tanpa kita memahami
dan mengakui hak-hak agraria dan hukum adat
yang berlaku maka sama artinya melakukan
pengabaian terhadap hak-hak dasar mereka. Dari
sisi kebijakan, naskah ini tidak hanya penting

menyumbangkan pemahaman di lingkungan
Badan Pertanahan Nasional, namun juga di
lembaga pemerintahan lainnya. Seiring dengan
keluarnya Keppres Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan, pemerintah kabupaten dan kota
memiliki kewenangan di bidang tersebut.
Kewenangan ini dilatarbelakangi dengan
munculnya sengketa dan konf lik-konf lik
pertanahan di daerah yang menyangkut dengan
hukum adat (Sodiki, 2013: 19). Tatkala
pengelolaan pertanahan berada di pemerintah
di daerah-daerah, maka penting bagi mereka
untuk dapat menjangkau secara langsung
kenyataan empiris di masing-masing lokal,
sehingga meniscayakan pemahaman yang
memadai bagi pejabat dan birokrasi
pemerintahan terhadap (kemasyarakatan)
hukum adat di wilayahnya masing-masing.
Buku ini menjadi sangat kontekstual dan
secara ilmiah memberi basis argumen pada
perjuangan tanah air Indonesia, eksistensi adat
dan kemasyarakatan adat, utamanya pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012, tanggal 16 Mei 2013. Putusan ini tidak
lagi menempatkan hutan adat sebagai bagian
kawasan hutan negara (jurisdiksi Kementerian
Kehutanan), namun hutan adat adalah hutan
yang berada dalam wilayah masyarakat hukum
adat. Putusan ini memberi umpan balik bagi
kalangan akademisi untuk memikirkan dan
mempelajari kembali hukum adat dan hak-hak
ulayat, dan memperjuangkan eksistensinya.
Dalam konteks pengajaran, di sinilah
selanjutnya penting bagi lembaga pendidikan
memikirkan ulang jenis pengetahuan agraria
macam apa yang perlu diberikan kepada
mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah yang
mereka lahir, hidup bersama, dan menghadapi
masyarakat dengan keragaman (sistem
keagrariaan) daerahnya. Tidak tepat jika terjadi
penyeragaman pengetahuan dan sistem penge-
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lolaan pertanahan di Nusantara ini, dari ujung
pulau Sumatera hingga ujung Papua. Khawatir,
jika terulang lagi apa yang telah diingatkan jauhjauh hari oleh van Vollenhoven itu, “satu abad
pelanggaran hak” atau “satu abad ketidakadilan”.
Dari sisi regulasi, penaf ian hak-hak agraris
penduduk dan lahirnya regulasi berorientasi
kapitalistik memang terjadi, sebagaimana dinyatakan “berbagai peraturan agraria akhirnya menjadi alat menghalalkan ‘pencurian’ harta milik
rakyat (het recht als instrument van diefstallen).
Misalnya pemberian ganti rugi pembebasan
tanah yang tidak manusiawi, pengambilan tanah
ulayat, dan sebagainya”, (Sodiki 2013: 32). Di sinilah perlu kritik dan koreksi terhadap peraturanperundang-undangan. Suatu produk legislasi
dapat berarti legal, namun tidak legitimate di
hadapan publik dan bagi penciptaan keadilan
dan jaminan hak-hak dasar warga. Dalam konteks ini maka kata “supremasi hukum” dan “taat
aturan” dapat menjadi ironi. Hal demikian sebab
kebijakan yang diekstrapolasi dari peraturanperundang-undangan tidaklah netral, tapi
mencerminkan proses interaksi antara kepentingan, wacana, dan aktor-aktor tertentu, yang
ketiganya ini dipengaruhi oleh ruang historis,
kekuasaan, ekonomi-politik, dan budaya (Rosemary McGee, 2004). Jika dirujuk “ketaat-asasannya”, secara substantif terkadang peraturan-perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan
konstitusi. Oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bertugas melakukan peninjauan judisial di berbagai tingkatannya.
Debat dan polemik pada awal abad 20 di parlemen Hindia Belanda, baik di Majelis Tinggi
(eerste Kamer) maupun Majelis Rendah (tweede
Kamer), dan volksraad, mengimajinasikan kita
bagaimana soal-soal hukum dan hak-hak warganegara itu diperjuangkan, yang sebagian ideidenya tercermin dalam Konstitusi kita.
Hadirnya (kembali) buku ini menyadarkan
pentingnya pengetahuan mengenai hukum
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adat, pengakuan hak-hak agraria rakyat Indonesia, dan kemasyarakatan adat, mengingat
matakuliah yang mengkaji masalah-masalah itu
di beberapa kampus tidak lagi banyak diminati
bahkan tidak diajarkan.
Di tengah optimisme penyambutan terbitnya
ulang buku ini di beberapa tempat, gempita
penyusunan tiga RUU yang berkenaan dengan
adat dan hak ulayat (RUU Desa, RUU Pengakuan
dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum
Adat, dan RUU Pertanahan), ijinkan saya membersitkan kekhawatiran. Saya khawatir masyarakat (hukum) adat mengalami positivisasi ketika
didef iniskan dan dengan syarat-syarat yang
menyertainya, saya khawatir pengakuan atas hak
ulayat tereduksi ketika diterjemahkan secara
teknis (rendering technical) oleh praktik administrasi pertanahan Indonesia.
Wacana mengenai politik hak ulayat telah
diungkit kembali melalui buku Vollenhoven ini;
pengakuan tentang hutan masyarakat adat telah
diputuskan melalui MK/35 lalu, namun apakah
praktik kebijakan pertanahan Indonesia menempuh rute yang berbeda atau bahkan berseberangan? Lagi-lagi saya khawatir jika nasib buku
ini dan politik agraria kita tampil dalam wajah
lamanya seperti dahulu.
* Penulis adalah staf pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional, Yogyakarta.
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