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SAMBUTAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI  
PERTANAHAN NASIONAL 

YOGYAKARTA

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional memiliki tradisi mela kukan 

penelitian dengan isu-isu khusus, yakni persoalan-persoalan 

yang terkait dengan isu-isu agraria kontemporer dan kebijakan yang 

sedang berlangsung pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal itu yang membe-

dakan dengan lembaga penelitian kampus lainnya, karena tema-

tema Penelitian Sistematis diangkat untuk merespons langsung 

yang menjadi kebutuhan lembaga Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, sebagai bentuk respons dan tanggung jawab kepada lembaga 

induknya, ATR/BPN. STPN melalui lembaga penelitiannya-PPPM 

berusaha menjadi garda depan dalam mengawal penelitian para 

pene litinya agar selalu berpegang pada ranah atau isu-isu yang 

berkembang di masyarakat, khususnya persoalan terkait agra ria demi 

mendorong terciptanya “tanah untuk keadilan bagi masyarakat”. 

Buku ringkas ini merupakan bagian dari penelitian para 

dosen STPN yang dikelompokkan secara khusus dengan tema 

Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Reforma Agraria/

Legalisasi Aset. Hasil temuan-temuan di lapangan atas berbagai 

isu dan problem yang terjadi kemudian dijadikan umpan untuk 

mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agraria dan 
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Tata Ruang, sekaligus mendorong rumusan-rumusan penyelesaian 

yang ditemui di lapangan. Pada tahun 2018 ada 7 tim yang turun 

ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan tema khusus 

(Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Reforma Agraria). 

Buku ini merupakan sebagian sajian dari hasil-hasil penelitian 

di atas yang telah didesiminasikan sebagai temuan-temuan para 

peneliti agar bisa direspons secara langsung oleh publik, khususnya 

para pengambil kebijakan di ATR/BPN.

Akhirnya, atas terbitnya 4 ringkasan hasil pene litian ini, STPN-

PPPM mengucapkan terima kasih kepada para dosen/peneliti dan 

semua pihak yang terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan pene-

litian dari awal sampai dengan terbitnya kumpulan ringkas hasil 

penelitian Sistematis Tahun 2018. Ucapan terima kasih secara tulus 

kami sam pai kan kepada Steering Committee yang dengan sabar dan 

setia telah mendampingi dan mengawal proses pembe lajaran dan 

melaksanakan dialog keilmuan dengan para peneliti, khususnya 

kepada Dr. Suhendro, S.H., M.Hum, Tri Wibisono, S.T., M.T., dan Dr. 

Ir Senthot Sudirman, M.S. Kepada para pengelola PPPM dan STPN 

Press yang telah bersusah payah ikut mengawal dan membidani 

lahirnya buku ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga diseminasi 

hasil penelitian ini menjadi tradisi dan tempat pembelajaran serta 

transfer pengetahuan untuk semua pihak.

Yogyakarta, Desember 2018

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Ketua,

Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.
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MULTI PURPOSE CADASTRE: 
PETA TEMATIK BIDANG TANAH DAN 

COMMUNITY INTEREST 
(STUDI DI KABUPATEN GROBOGAN, 

PROVINSI JAWA TENGAH)

Aristiono Nugroho, Asih Retno Dewi, dan Sukmo Pinuji

A. Pendahuluan

Sesungguhnya kegiatan pemetaan partisipatif di Kabupaten 

Grobogan telah dilakukan sejak tahun 2014. Hasilnya, 90% desa-

desa yang ada di kabupaten ini telah mempunya peta desa berbasis 

bidang yang bersifat tematis, atau biasa disebut Peta Tematik Bidang 

Tanah. Meskipun diketahui, bahwa tema peta yang dimiliki masing-

masing desa masih bervariasi.

Pada tahun 2018, pemetaan partisipatif juga dilakukan dalam 

kegiatan pendaftaran tanah partisipatif atau dikenal dengan sebutan 

“PaLaR” (Participative Land Registration). Kegiatan ini memberi 

kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh sertipikat hak atas 

tanah secara partisipatif (BPN 2018).

Selain PaLaR, pemetaan partisipatif yang hasilnya dapat berupa 

Peta Tematik Bidang Tanah, juga dimanfaatkan dalam Pendaftaran 



2 Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset

Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Seperti diketahui target BPN 

(Badan Pertanahan Nasional) ke depan untuk sertipikasi tanah 

melalui PTSL semakin besar. Berdasarkan dinamika pertanahan 

Kabupaten Grobogan tersebut, diketahui bahwa terdapat kegiatan 

multipurpose cadastre di kabupaten ini, yang wujudnya berupa 

kegiatan pendaftaran tanah melalui PTSL maupun PaLaR. Uniknya 

kegiatan tersebut memanfaatkan pemetaan partisipatif, yang 

hasilnya berupa Peta Tematik Bidang Tanah, yang dibuat berdasarkan 

kepentingan komunitas (masyarakat desa) setempat.

B. Penerapan Multipurpose Cadastre

Peter Laarakker dalam “The Multipurpose Cadastre: A Network 

Approach” (2011, 15) menjelaskan, bahwa multipurpose cadastre 

adalah pendaftaran atau pencatatan banyak atribut pada bidang-

bidang tanah. Multipurpose cadastre berisi beberapa layer pada 

bagian-bagian kadaster (Laarakker 2011, 22).

Multipurpose cadastre tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan 

muncul melalui proses bertahun-tahun sejak tahun 1800-an. Jens 

Riecken dan Markus Seifert dalam “Challenges For The Multipurpose 

Cadastre” (2012, 3) menjelaskan, bahwa multipurpose cadastre 

memiliki sejarah sebagai berikut: Pertama, kadaster bermula 

tahun 1800-an yang bentuknya berupa taxation cadastre. Kedua, 

selanjutnya pada kadaster berkembang property cadastre di tahun 

1900-an. Ketiga, seiring perkembangan teknologi digital, kadaster 

juga mengalami digitalization, yang bermuara pada munculnya 

multipurpose cadastre pada tahun 1980-an.

Selain memiliki sejarah panjang unik tahun 1800-an hingga 

1980-an, ternyata multipurpose cadastre merupakan salah satu 

bentuk respon terhadap dinamika dan perubahan masyarakat. Ian 

P. Williamson dalam “The Evolution of Modern Cadastres” (2002, 

3) menjelaskan, bahwa kadaster mampu merespon perubahan 



3Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 

yang terjadi, sebagai berikut: Pertama, pada masa feodal berlaku 

kadaster fiskal. Kedua, selanjutnya legalitas juga telah ditambahkan 

pada kadaster untuk mengakomodasi perkembangan pasar tanah 

(land markets). Ketiga, kemudian perencanaan ditambahkan pada 

kadaster, sebagai respon atas adanya pertumbuhan tanah-tanah 

individual. Keempat, akhirnya, multipurpose cadastre muncul, 

ketika tanah telah menjadi sumberdaya yang langka bagi komunitas, 

serta dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi 

dengan memanfaatkan kondisi lingkungan dan sosial.

Penjelasan Ian P. Williamson tersebut telah memperlihatkan 

respon cadastre terhadap dinamika sosial, yang juga memengaruhi 

pandangan masyarakat terhadap tanah. Oleh karena itu, 

perlu diperhatikan pendapat Ian P. Williamson (2002, 3), yang 

menambahkan, bahwa makna tanah berkembang dari masa ke masa 

sehingga respon manusia terhadap hal itu juga berubah, dengan 

rincian sebagai berikut: Pertama, sebelum tahun 1700-an, tanah 

dipandang sebagai sumber kemakmuran, sehingga akhirnya tahun 

1800-an dikembangkan fiscal cadastre. Kedua, pada tahun 1700-an 

hingga Perang Dunia Kedua (tahun 1939-1945), tanah dipandang 

sebagai komoditas yang mengantarkan pada kemakmuran, maka 

dikembangkanlah kadaster yang mampu mengakomodasi peralihan 

tanah (land transfer), yang dirancang sebagai kelanjutan fiscal 

cadastre. Ketiga, pada pasca Perang Dunia Kedua hingga sebelum 

tahun 1980-an, ternyata tanah telah muncul sebagai sumberdaya 

langka (scarce resources), sehingga perlulah dikembangkan kadaster 

yang berkaitan dengan perencanaan (planning). Keempat, sejak 

tahun 1980-an, tanah telah berubah menjadi sumberdaya langka 

bagi komunitas (community scarce resources), sehingga akhirnya 

dikembangkan multipurpose cadastre.

Uraian tersebut membuktikan, bahwa multipurpose cadastre 

merupakan respon manusia dalam kontek cadastre, terhadap 
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perubahan makna tanah bagi manusia dan masyarakat atau 

komunitas. Respon makin berkembang, ketika ada upaya untuk 

mempertemukan antara kadaster informal land right dengan 

kadaster formal land right, untuk pembuatan suatu keputusan yang 

berkelanjutan (Mwanyungu 2017, 279).

Bartholomew C. Mwanyungu, dan kawan-kawan (2017, 278-

279) sempat menjelaskan, bahwa di Kwarasi, Mombasa, Kenya 

dikembangkan informal cadastre, yang disebut dengan STDM 

(Social Tenure Domain Model). Mereka menjelaskan STDM adalah: 

Pertama, STDM merupakan alat dalam informal cadastre, yang 

mampu menghimpun dan memanipulasi atau mengolah serta 

mengelola informasi sosial dan spasial. Kedua, STDM adalah alat 

di bidang pertanahan yang pro warga miskin dan dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan warga miskin. Ketiga, STDM juga merupakan 

sistem informasi pertanahan yang baik, karena ia dikembangkan 

dengan memperhatikan standar LADM (Land Administration 

Domain Model), yang bersertifikasi ISO (International Standarization 

Organization).

Oleh karena STDM dikembangkan berstandar LADM 

yang bersertifikasi ISO, maka sistem informasi pertanahan ini 

dipandang baik, dan memiliki kemampuan dalam menghimpun 

dan memanipulasi atau mengolah serta mengelola informasi sosial 

dan spasial. Untuk itu, ada enam langkah yang perlu dilakukan pada 

pelaksanaan STDM, yaitu: Pertama, melakukan ajudikasi pada hak 

atas tanah yang ada. Kedua, menghubungkan hak atas tanah dengan 

satuan spasial yang ada. Ketiga, mencatat hubungan sosial yang 

terkait dengan hak atas tanah tersebut. Keempat, menggunakan 

data spasial dan atribut yang berasal dari data base STDM, untuk 

kepentingan kadastral. Kelima, melakukan overlay antara kadaster 

informal land right (yang melakukan penarikan batas bidang tanah 

secara general boundary) dengan kadaster formal land right (yang 
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melakukan penarikan batas bidang tanah secara fix boundary). 

Keenam, membuat keputusan yang terkait dengan sertipikasi 

bidang tanah, termasuk mencatat sertipikat bidang tanah yang telah 

dihasilkan sebelumnya (Mwanyungu 2017, 279).

Keberhasilan STDM di Kwarasi, Mombasa, Kenya, terutama yang 

terkait dengan sertipikasi bidang tanah, akhirnya mendapat apresiasi 

dari UN (United Nations) Habitat, terutama dalam memadukan 

general boundary dengan fix boundary pada batas bidang tanah. Hal 

ini diungkapkan oleh UN Habitat (dalam Mwanyungu 2017, 280) 

dengan memberi penjelasan, bahwa tahapan dari informal land right 

menjadi formal land right, melalui proses, sebagai berikut: Pertama, 

klaim seseorang atas bidang tanah tertentu. Kedua, kemudian klaim 

itu diakui oleh masyarakat di sekitarnya. Ketiga, sehingga akhirnya 

terdaftar di kantor pertanahan.

Sejalan dengan penjelasan UN Habitat, Erik Stubkjaer dalam 

“Cadastral Development” (2007, 12) menjelaskan, bahwa penguasaan 

sebidang tanah muncul, ketika manusia yang memiliki nama, 

tanggal lahir, status sosial, profesi, dan tempat tinggal berhasil 

memperoleh hak, untuk menguasai dan menggunakan sebidang 

tanah, yang memiliki identifikasi, luas, nilai sosial, ekonomi, kondisi 

alami, penggunaan, dan letak yang tertentu.

Ketika segenap uraian multipurpose cadastre tersebut 

diletakkan pada kontek Kabupaten Grobogan, maka diketahui 

bahwa multipurpose cadastre diwujudkan dengan memanfaatkan 

peta partisipatif, berupa PTBT (Peta Tematik Bidang Tanah), sebagai 

peta kerja bagi PTSL. Selanjutnya overlay dilakukan terhadap Peta 

Tematik Bidang Tanah dengan Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Peta 

Geo-KKP), untuk memberi informasi bidang-bidang tanah yang 

belum bersertipikat.

Ketika PTBT dimanfaatkan sebagai peta kerja bagi PTSL, serta 

dapat dioverlaykan dengan Peta Geo-KKP; maka nampaklah urgensi 
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PTBT. Sementara itu diketahui, bahwa Badan Informasi Geospasial 

atau BIG dalam “Bersama Menata Indonesia Yang Lebih Baik” 

(2018) menjelaskan, bahwa peta tematik adalah peta yang dapat 

menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu dengan 

menggunakan peta rupabumi yang telah disederhanakan sebagai 

dasar untuk meletakkan informasi tematiknya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan telah sejak tahun 2014 

membuat peta tematik secara partisipatif dengan berbasis bidang 

tanah. Oleh karena itu, muncul istilah “Peta Tematik Bidang Tanah” 

(PTBT), yang merupakan peta tematik hasil proses partisipatif 

berbasis bidang tanah, yang dilakukan oleh komunitas lokal. 

Program ini kemudian dikembangkan menjadi kegiatan yang diberi 

nama “Sinden Bertapa”, sebagai kependekan dari “Sistem Informasi 

Desa/Kelurahan Berbasis Peta Partisipatif”.

Koran Muria dalam artikel berjudul, “Sinden Bertapa di 

Grobogan Bikin Anggota Dewan Kediri Kepincut,” yang dipublish 

2 Februari 2017 sempat mengungkapkan, bahwa: Pertama, Komisi 

A DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kediri saat 

melakukan studi banding di Kabupaten Grobogan tertarik dengan 

Sinden Bertapa. Kedua, Sinden Bertapa adalah sebuah program yang 

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Ketiga, Program 

Sinden Bertapa dimaksudkan untuk menertibkan administrasi 

pertanahan tingkat desa di wilayah Kabupaten Grobogan.

Sebagai sistem informasi, kekuatan Sinden Bertapa terletak pada 

peta partisipatif, yang merupakan hasil pemetaan partisipatif atau 

participatory mapping. Sementara itu diketahui, bahwa pemetaan 

partisipatif adalah proses pembuatan peta yang melibatkan komunitas 

lokal dan menggunakan pengetahuan lokal untuk mencatat kondisi 

spasial secara detail bagi tujuan tertentu (Dzihrina 2017, 4).

Pada tahun 2017, pemetaan partisipatif untuk pendaftaran tanah 

di Indonesia mulai diperkenalkan oleh beberapa kantor pertanahan. 
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Pada kegiatan tersebut kantor pertanahan telah mengundang 

pemerintah daerah untuk berkolaborasi. Pemerintah daerah 

berperan sebagai pihak pemberi dukungan finansial, sedangkan 

kantor pertanahan sebagai pihak pemberi bantuan teknis, seperti 

penyediaan peta kerja, dan pelatihan tenaga lokal. Sementara 

itu, komunitas lokal atau komunitas setempat (masyarakat desa) 

berperan sebagai pelaksana pemetaan partisipatif untuk pendaftaran 

tanah. Akhirnya melalui pendekatan yang berbeda-beda, kantor 

pertanahan di Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Grobogan, 

dan Kabupaten Gresik melaksanakan pemetaan partisipatif untuk 

pendaftaran tanah (Dzihrina 2017, 5-7).

Sesungguhnya pemetaan partisipatif, yang dalam kontek 

Kabupaten Grobogan mewujud dalam bentuk Peta Tematik Bidang 

Tanah, berpeluang dimanfaatkan dalam empat bidang pertanahan, 

yaitu: Pertama, land values atau penilaian tanah, ketika DPKAD 

(Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Asset Daerah) Kabupaten 

Grobogan menggunakan PTBT, untuk menetapkan nilai tanah dan 

zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual), termasuk 

untuk menetapakan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak).

Kedua, land use atau penatagunaan tanah, ketika Bappeda dan 

Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten 

Grobogan mampu menggunakan PTBT, untuk melakukan penataan 

ruang dan penatagunaan tanah secara obyektif sesuai dengan 

kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Grobogan.

Ketiga, land development, ketika Dinas Perizinan dan 

Penanaman Modal Kabupaten Grobogan dapat menggunakan 

PTBT, untuk membangun basis data bidang tanah, yang digunakan 

sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal 

di Kabupaten Grobogan. Land development yang terkelola dengan 

baik akan memberi kemudahan bagi investor dalam dan luar negeri 

untuk menananmkan modalnya di Kabupaten Grobogan.
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Keempat, land registration atau pendaftaran tanah, ketika 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan telah menggunakan PTBT, 

sebagai peta kerja PTSL. Kondisi ini memudahkan pelaksanaan peran 

pendaftaran tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan. Selain itu, land registration yang terkelola dengan baik 

akan memberi dampak berupa terciptanya perlindungan dan 

jaminan kepastian hukum.

Ketika dilakukan pemanfaatan PTBT dalam empat bidang 

pertanahan (land values, land use, land development, dan land 

registration), maka sesungguhnya hal ini dimaksudkan untuk 

memenuhi community interest atau kepentingan komunitas. Helen 

Fulcher dalam “The Concept of Community of Interest” (1991, 6) 

menjelaskan, bahwa komunitas (community) terdiri dari orang-

orang (persons) yang melakukan interaksi sosial (social interaction) 

dalam wilayah geografis tertentu dan memiliki beberapa ikatan 

tertentu. Penjelasan ini berguna untuk menunjukkan, bahwa 

masyarakat desa merupakan suatu komunitas. Hal ini diperkuat 

oleh bukti, bahwa mereka terdiri dari orang-orang yang melakukan 

interaksi sosial dalam wilayah geografis tertentu (desa) dan memiliki 

beberapa ikatan tertentu (ikatan wilayah dan tradisi).

Pandangan bahwa masyarakat desa merupakan suatu 

komunitas dapat semakin kuat, saat memperhatikan pandangan 

William R. Brieger dalam “Definitions of Community” (2006, 4) yang 

menjelaskan, bahwa komunitas adalah sekelompok masyarakat yang 

tinggal di wilayah tertentu, dan memiliki kesamaan norma atau nilai 

yang dianut, serta memiliki kesamaan kepentingan (interest).

William R. Brieger memberi tambahan, bahwa sebagai 

komunitas, maka masyarakat desa memiliki kepentingan. 

Dengan kata lain masyarakat desa merupakan komunitas yang 

berkepentingan (community of interest), yang memiliki suatu 

kepentingan (community interest). Sementara itu, sebagai 



9Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 

komunitas, maka masyarakat desa juga memiliki karakter unik, yang 

dapat mendukung upayanya memenuhi kepentingan.

Selain itu William R. Brieger (2006, 18) menjelaskan, bahwa 

ada empat karakter komunitas, yaitu: Pertama, identitas (identity), 

yaitu rasa memiliki komunitas, rasa senasib, dan kesadaran sosio-

spasial atas komunitasnya. Kedua, integrasi (integration), yaitu 

rasa kesatuan, interaksi dan aktivitas saling mengunjungi antar 

anggota komunitas; Ketiga, orientasi kelompok (group orientation), 

yaitu norma, nilai, keputusan dan konsep pengendalian sosial yang 

penting dan dimiliki komunitas, untuk mendukung kesejahteraan 

anggotanya; Keempat, jaringan (linkage), yaitu hubungan atau relasi 

dengan pihak luar, yang dimiliki oleh komunitas atau anggotanya.

Dalam kontek PTBT Kabupaten Grobogan, maka masyarakat 

desa atau komunitas dipandang sebagai stakeholders, yaitu pihak 

yang terlibat dan terkait. Pandangan ini memberi ruang bagi 

masyarakat desa serta pihak terlibat dan terkait lainnya, untuk 

memberi kontribusi dan berpartisipasi dalam pembuatan dan 

pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah. Sebagai bagian dari 

stakeholders, maka masyarakat desa merupakan community of 

interest yang memiliki community interest.

Community interest merupakan hal penting, ketika suatu 

program atau kegiatan ditujukan untuk memberdayakan suatu 

masyarakat desa. Kegiatan dirancang untuk memenuhi community 

interest, dengan maksud komunitas atau masyarakat desa yang 

bersangkutan hidup lebih baik dari sebelumnya. Contoh menarik 

tentang semangat memenuhi community interest terjadi di Inggris, 

ketika setiap perusahaan wajib mengikuti program CIC (Community 

Interest Company), yang dalam kontek Indonesia disebut CSR 

(Corporate Social Responsibility). 

Department for Business, Energy, and Industrial Strategy, 

Great Britain dalam “Creating a Community Interest Company” 
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(2016, 6) menyatakan, bahwa setiap perusahaan di Inggris wajib 

mengikuti program Community Interest Company, yang mewajibkan 

perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dan 

menguntungkan bagi komunitas.

Kesungguhan mendorong pemenuhan community interest 

didukung oleh Helen Fulcher, dengan mengingatkan tentang 

pentingnya memperhatikan dimensi yang ada pada community of 

interest (komunitas berkepentingan). Helen Fulcher dalam “The 

Concept of Community of Interest” (1991, 16-28) menjelaskan, bahwa 

ada tiga dimensi dalam community of interest, yaitu: Pertama, the 

perceptual dimension, yang memandang community of interest 

berdasarkan rasa memiliki terhadap suatu lokalitas tertentu; 

Kedua, the functional dimension, yang memandang community 

of interest berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

lokal; Ketiga, the political dimension, yang memandang community 

of interest berdasarkan kemampuan pemerintah lokal dalam 

memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal.

C. Partisipasi Dalam Pembuatan dan Pemanfaatan PTBT

Formula partisipasi stakeholders dalam pembuatan dan 

pemanfaatan PTBT di Kabupaten Grobogan ditetapkan melalui 

pembagian peran, sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan 

kewenangan masing-masing pihak, sebagai berikut: Pertama, 

Pemerintah Kabupaten Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi 

sebagai pendorong pembuatan PTBT, serta pengguna dan pendorong 

pemanfaatan PTBT; Kedua, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi sebagai inisiator dan 

supervisor pembuatan PTBT, serta pengguna PTBT dan pendorong 

pemanfaatan PTBT; Ketiga, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah 

Desa di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, berkontribusi dan 

berpartisipasi sebagai pelaksana pembuatan PTBT, dan pengguna 
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PTBT; Keempat, Pihak Swasta (CV. Geodata) berkontribusi dan 

berpartisipasi sebagai pendukung pembuatan dan pemanfaatan 

PTBT, dengan menyediakan dukungan teknis berupa pelatihan dan 

pendampingan serta penyediaan teknologinya.

Sementara itu, multi manfaat PTBT dapat diperoleh 

stakeholders sesuai dengan rincian, sebagai berikut: Pertama, 

sebagai basis Sinden Bertapa, yaitu saat PTBT yang terdapat di 

Kabupaten Grobogan dimanfaatkan pemerintah desa sebagai basis 

Sinden Bertapa, meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami 

beberapa penyesuaian, agar mampu mengakomodir kebutuhan desa 

yang bersangkutan. Data spasial tersebut ditampilkan dalam sistem 

informasi data spasial berbasis web dengan nama “Sinden Bertapa”, 

yang dikelola oleh setiap desa/kelurahan di Kabupaten Grobogan. 

Meskipun sudah berbasis web, saat ini Sinden Bertapa masih dikelola 

secara manual oleh pemerintah desa.

Kedua, sebagai Dasar SBDM (Spatial Based Decision Making), 

yaitu ketika PTBT difahami sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan berbasis ruang atau SBDM (Spatial Based Decision 

Making). Caranya dengan memanfaatkan PTBT, sebagaimana yang 

dilakukan oleh Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten 

Grobogan. Sebagaimana diketahui Desa Karangsari melakukan 

pemetaan partisipatif pada tahun 2015. Pemetaan partisipatif 

dilakukan oleh Karang Taruna Desa Karangsari dengan pendamping 

perangkat desa dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. 

Data yang dikumpulkan mencapai 3.904 bidang tanah. Sementara 

itu, delineasi bidang tanah dilakukan on screen dan pengumpulan 

langsung di lapangan dengan GPS handheld, serta memanfaatkan 

citra satelit dari google earth sebagai referensi. Berdasarkan data 

spasial yang dimilikinya, maka Kepala Desa Karangsari memiliki 

kesempatan untuk memanfaatkannya secara luas, baik yang berkaitan 

dengan peta secara langsung, maupun manfaat lainnya. Misalnya 
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untuk memecahkan berbagai masalah seperti isu kesehatan, sosial, 

pendidikan, dan lain sebagainya.

Selain itu diketahui bahwa manfaat PTBT dapat diperoleh, bila 

menggunakan cara tertentu, yang berupa penggunaan teknologi 

GIS, misalnya, untuk: Pertama, penentuan keluarga miskin, 

yaitu saat Pemerintah Desa Karangsari menentukan data atribut 

pada Sinden Bertapa yang akan dapat digunakan sebagai kriteria 

acuan keluarga miskin, yaitu: (a) petani dengan luas bidang tanah 

sawah yang dimiliki kurang dari 500 m2, (b) pendapatan di bawah 

Rp.600.000,- per bulan, dan (c) pendidikan tertinggi kepala keluarga 

adalah Sekolah Dasar atau tidak lulus sekolah. Kriteria ini ditetapkan 

karena mampu menjaring keluarga miskin dari aspek luas bidang 

tanah yang dimiliki, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan.

Kedua, penentuan kebijakan kesehatan, yaitu saat data spasial 

Sinden Bertapa digabungkan dengan data dari dinas kesehatan. Bila 

ada laporan wabah demam berdarah, dapat diplotting penderita 

demam berdarah yang berbasis bidang. Selanjutnya dengan 

menggunakan Kernel Density Method dilakukan analisis spasial 

terhadap sebaran titik-titik penderita demam berdarah. Hal ini 

dikerjakan untuk menentukan pusat serta radius persebaran 

berdasarkan intensitas dan densitas persebaran data. Akhirnya 

berhasil diketahui adanya tiga pusat wilayah penderita demam 

berdarah di desa ini, yaitu dua pusat terdapat di wilayah bagian 

utara, dan satu pusat di wilayah bagian selatan.

Ketiga, penentuan kebijakan pertanian, yaitu saat PTBT 

digunakan untuk penentuan kebijakan pertanian. Misalnya, untuk 

menentukan lokasi penyuluhan pertanian yang efektif dan dapat 

menjangkau para petani di wilayah tersebut. Untuk itu terlebih 

dahulu ditentukan pusat persebaran rumah tangga petani dalam 

satuan dusun, yang kemudian dihitung dengan menggunakan tool 

analisis mean center. Hasil analisis ini adalah titik tengah lokasi 
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persebaran rumah tangga petani yang ada di masing-masing dusun.

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan, agar PTBT dapat dimanfaatkan secara 

optimal oleh segenap stakeholders, antara lain: Pertama, penetapan 

skenario pembuatan dan pemanfaatan PTBT, sebagai berikut: (a) 

pembuatan Peta Dasar Berbasis Desa/Kelurahan, pada tahun 2014; 

(b) pembuatan Peta Desa Berbasis Bidang Tanah, pada tahun 2015-

2017; (c) pembuatan Peta Tematik Bidang Tanah, pada tahun 2016-

2020; dan (c) pembuatan WebGIS, pada tahun 2017-2020.

Kedua, optimalisasi pemanfaatan PTBT, dengan cara: 

membangun komunikasi dengan stakeholders, yang meliputi 

upaya komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan, 

dan Pemerintah Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten 

Grobogan. Selanjutnya dilakukan promosi PTBT, yang meliputi 

promosi SDSS (Spatial Decision Support System), SBDM (Spatial 

Based Decision Making), keunggulan PTBT, dan updating PTBT. 

Sehingga hal-hal yang akan memberdayakan stakeholders dapat 

dilakukan, yang meliputi lobying, penyuluhan, dan pelatihan, serta 

pendampingan pemanfaatan PTBT.

D. Multi Manfaat PTBT dan Cara Pemanfaatannya

1. PTBT Sebagai Basis Sinden Bertapa

PTBT yang terdapat di Kabupaten Grobogan dimanfaatkan 

pemerintah desa sebagai basis Sinden Bertapa, meskipun dalam 

pelaksanaannya telah mengalami beberapa penyesuaian, agar 

mampu mengakomodir kebutuhan desa yang bersangkutan. Pada 

umumnya data atribut dalam Sinden Bertapa memiliki 39 informasi 

pokok, sebagai berikut:
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Tabel 1. Data Atribut dalam Sinden Bertapa
No Nama Atribut Penjelasan Atribut
1 PL-Citra Identifikasi penggunaan lahan berdasarkan 

interpretasi citra satelit dari google earth. 
2 Pemilik Identitas nama pemilik bidang tanah. 
3 Pendidikan Pendidikan pemilik bidang tanah. 
4 Pekerjaan Pekerjaan pemilik bidang tanah.
5 Pendapatan Jumlah pendapatan pemilik bidang tanah/bulan. 
6 Panen Jumlah panen dalam satu tahun (untuk tanah sawah). 
7 Irigasi Jenis sawah irigasi/non irigasi (untuk tanah sawah). 
8 Luas Luas bidang tanah sesuai hasil pemetaan partisipatif. 
9 Harga Perkiraan harga bidang tanah (setiap m2) pada saat 

dilakukan pengumpulan data pemetaan partisipatif. 
10 Alamat Alamat bidang tanah. 
11 Pajak -
12 Sertipikat Keterangan sudah sertipikat/belum.
13 Tnh_desa Keterangan tentang tanah desa. 
14 Tanah_Pemda Keterangan tentang tanah Pemda. 
15 Sarpras Keterangan tentang sarana dan prasarana yang ada 

di bidang yang bersangkutan (pada saat dilakukan 
pemetaan partisipatif). 

16 Kode Blok Kode blok sesuai dengan peta PBB. 
17 NOC -
18 Persil Nomor kode persil. 
19 Kelas -
20 No_sertipikat Nomor sertipikat bidang tanah (untuk yang sudah 

bersertipikat). 
21 Tgl_sertipikat Tanggal sertipikat bidang tanah (untuk yang sudah 

bersertipikat). 
22 Znt Zona nilai tanah. 
23 NIK Nomor KTP pemilik bidang tanah. 
24 Kemiskinan Indikasi apakah pemilik bidang tanah termasuk 

golongan keluarga miskin/tidak (khusus untuk 
perumahan). 

25 NOP Nomor objek pajak bidang tanah. 
26 Luas SPPT Luas bidang tanah sesuai SPPT PBB. 
27 NJOP Nomor NJOP. 
28 Nama SPPT Nama yang tertera pada SPT PBB. 
29 NHM Nomor hak milik. 
30 Luas sertipikat Luas bidang tanah sesuai sertipikat (bagi yang sudah 

bersertipikat). 
31 Nama sertipikat Nama pemilik bidang tanah sesuai yang tercantum 

dalam sertipikat (bagi yang sudah bersertipikat). 
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32 Petugas Petugas pengumpul data pemetaan partisipatif. 
33 NIB Nomor Induk Bidang (bagi yang sudah bersertipikat). 
34 No_SU Nomor Surat Ukur (bagi yang sudah bersertipikat). 
35 Raskin Identitas penerima bantuak raskin (bagi yang 

menerima). 
36 No. SPPT Nomor SPPT PBB. 
37 Klas PL Kelas penggunaan lahan (berdasarkan hasil survey di 

lapangan pada saat dilakukan pemetaan partisipatif). 
38 Pembagi Batas bidang tanah. 
39 ID_Pemilik Nomor kode pemilikan bidang tanah. 

Data dan informasi pokok tersebut dikumpulkan di lapangan 

oleh petugas pengumpul data, yang kemudian diolah dan disajikan 

dalam format .shp. Data spasial tersebut ditampilkan dalam sistem 

informasi data spasial berbasis web dengan nama “Sinden Bertapa”, 

yang dikelola oleh setiap desa/kelurahan di Kabupaten Grobogan. 

Meskipun sudah berbasis web, saat ini Sinden Bertapa masih dikelola 

secara manual oleh pemerintah desa. Pelaksanaan pengumpulan data 

dan pemetaan dilakukan oleh perangkat desa dengan didampingi 

pihak ketiga (swasta), yang dalam hal ini CV. Geodata, jangka waktu 

selama 1 (satu) tahun anggaran.

Data Sinden Bertapa dapat digunakan untuk analisis spasial dengan 

berbagai tujuan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan berbagai SKPD di 

Kabupaten Grobogan. Meskipun untuk itu adakalanya ditemui kendala, 

sehingga Sinden Bertapa tidak dapat digunakan secara optimal. Ada 2 

(dua) macam kendala yang ditemui, yaitu kendala teknis dan kendala 

organisasi, yang rinciannya sebagai berikut:

a. Kendala Teknis:

(1) Beberapa isian data atribut dalam Sinden Bertapa tidak diisi 

secara lengkap, sehingga data yang tersedia relatif terbatas.

(2) Terdapat redundansi informasi pada data atribut, yang 

sesungguhnya masih dapat dioptimalkan untuk kepraktisan 

dalam pengumpulan data.

 Contoh: NJOP, NOP, dan sertipikat.
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(3) Beberapa isian data atribut tidak terstandarisasi ataupun 

terkodifikasi, sehingga menyulitkan saat akan dilakukan 

analisis spasial karena harus direklasifikasi ulang.

 Contoh: pendapatan, pekerjaan, harga tanah, irigasi, dan 

panen.

(4) Inefisiensi dalam pencantuman data atribut, sehingga 

tidak praktis saat pengumpulan data di lapangan serta 

dalam pengelolaan basis data Sinden Bertapa, karena dapat 

dikelola di basis data eksternal secara terpisah. Desain basis 

data yang kurang efisien juga akan menyulitkan saat akan 

melakukan updating data. 

(5) Contoh: nomor sertipikat, nomor surat ukur, dan tanggal 

sertipikat. 

(6) Terbatasnya sumberdaya manusia, yang dapat mengelola 

data spasial di tingkat desa/kelurahan, sehingga Sinden 

Bertapa kurang berjalan optimal di beberapa wilayah, 

terutama dalam hal pengelolaan data, updating, dan 

pemanfaatan data.

b. Kendala Organisasi:

(1) Afi Wildani (Sekretaris Bappeda Kabupaten Grobogan) 

menjelaskan, bahwa data spasial Sinden Bertapa tidak 

dapat digunakan secara legal oleh SKPD sebagai bahan 

pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan data spasial 

tersebut tidak dapat diverifikasi Badan Informasi Geospasial 

(BIG), sebab penggunaan citra satelit sebagai referensi 

untuk deliniasi batas belum memenuhi standar BIG.

(2) Adanya ego sektoral masing-masing SKPD terkait 

kegiatan pemetaan, sehingga penggunaan Sinden Bertapa 

sebagai basis peta tunggal tidak optimal, terutama dalam 

pengambilan keputusan yang berdasarkan data spasial.

(3) Penentuan kebijakan berbasis spasial belum menjadi bagian 

dari budaya pengambilan keputusan pada berbagai instansi 
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di Kabupaten Grobogan, sehingga data spasial belum 

optimal dalam mendukung kinerja instansi. Akibatnya, 

pengumpulan dan pemeliharaan data tidak dilakukan 

secara optimal pula.

2. PTBT Sebagai Dasar SBDM

PTBT merupakan dasar dalam pengambilan keputusan berbasis 

ruang atau SBDM (Spatial Based Decision Making). Caranya 

dengan memanfaatkan PTBT, sebagaimana yang dilakukan di 

Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan. Untuk 

penjelasannya dapat diperhatikan Peta Lokasi Penelitian, yaitu Desa 

Karangsari, pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
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Desa Karangsari telah melakukan pemetaan partisipatif pada 

tahun 2015. Pemetaan partisipatif dilakukan oleh Karang Taruna 

Desa Karangsari dengan pendamping perangkat desa dan staf 

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Data yang dikumpulkan 

mencapai 3.904 bidang tanah. Sementara itu, delineasi bidang tanah 

dilakukan on screen dan pengumpulan langsung di lapangan dengan 

GPS handheld, serta memanfaatkan citra satelit dari google earth 

sebagai referensi.

Informasi data atribut dikumpulkan bersamaan dengan 

pengumpulan data spasial di lapangan. Selain itu, dalam kegiatan 

pemetaan partisipatif ini, dilakukan juga deliniasi batas dusun 

dan batas desa secara partisipatif oleh masyarakat. Hasil kegiatan 

pemetaan partisipatif ini berupa:

a. Peta Bidang Tanah, yang terdiri dari 3.904 bidang tanah lengkap 

dengan data atributnya.

b. Peta Batas Dusun, yang terdiri dari 8 (delapan) dusun, yaitu 

Jabing, Karangsari, Lembono, Mangonan, Panjunan, Pesantren, 

Pulorejo, dan Sawit.

c. Peta Batas Desa.

Selain mengumpulkan data spasial, kegiatan ini juga 

mengumpulkan data atribut secara partisipatif dan disajikan dalam 

Sinden Bertapa, dengan kondisi atribut sebagaimana diungkapkan 

pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi Atribut Data Spasial Sinden Bertapa di 
Lokasi Sampel
No Nama Atribut Keterangan data 

atribut di lapangan
No Nama Atribut Keterangan data 

atribut di lapangan 
1 PL-Citra Terisi dengan lengkap 21 Tgl_sertipikat Terisi sebagian kecil 
2 Pemilik Terisi sebagian besar 22 Znt Tidak terisi 
3 Pendidikan Terisi sebagian kecil 23 NIK Terisi sebagian kecil 
4 Pekerjaan Terisi sebagian kecil 24 Kemiskinan Terisi sebagian besar 
5 Pendapatan Terisi sebagian kecil 25 NOP Terisi sebagian kecil 
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6 Panen Terisi sebagian kecil 26 Luas SPPT Terisi sebagian kecil 
7 Irigasi Terisi sebagian kecil 27 NJOP Terisi sebagian kecil 
8 Luas Terisi dengan lengkap 28 Nama SPPT Terisi sebagian kecil 
9 Harga Terisi sebagian kecil 29 NHM Terisi sebagian kecil
10 Alamat Terisi sebagian besar 30 Luas sertipikat Terisi sebagian kecil 
11 Pajak Terisi sebagia kecil 31 Nama sertipikat Terisi sebagian kecil 
12 Sertipikat Terisi sebagian besar 32 Petugas Terisi sebagian kecil 
13 Tnh_desa Terisi sebagian besar 33 NIB Terisi sebagian kecil
14 Tanah_Pemda Terisi sebagian besar 34 No_SU Terisi sebagian kecil
15 Sarpras Terisi sebagian besar 35 Raskin Terisi sebagian kecil 
16 Kode Blok Terisi sebagian kecil 36 No. SPPT Terisi sebagian kecil
17 NOC Tidak terisi 37 Klas PL Terisi lengkap 
18 Persil Terisi sebagian kecil 38 Pembagi Terisi lengkap 
19 Kelas Tidak terisi 39 ID_Pemilik Terisi lengkap 
20 No_sertipikat Terisi sebagian kecil 

Data spasial memiliki manfaat yang sangat luas, dan tidak 

hanya terbatas pada kepentingan yang berkaitan dengan peta 

secara langsung. Sesungguhnya secara lebih luas, data spasial 

dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah seperti isu 

kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Telah diketahui 

bersama, bahwa salah satu syarat agar data spasial dapat digunakan 

secara optimal adalah kelengkapan data atribut yang menyertainya, 

baik yang berasal dari hasil pemetaan secara langsung maupun 

dari sumber lain. Untuk membuktikan hal tersebut dapat dilihat 

pada upaya optimalisasi data Sinden Bertapa di Desa Karangsari, 

Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

a. Optimalisasi desain basis data Sinden Bertapa, dengan 

mendesain data atribut pada data spasial yang berada di basis 

data, dengan memusatkan optimalisasi pada hal-hal berikut:

(1) Mengurangi redundansi pengumpulan data atribut di 

lapangan, dengan cara informasi/data yang dapat diperoleh 

di tempat lain tidak perlu dikumpulkan kembali. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi waktu yang diperlukan dalam 

pengumpulan data, dan meminimalisir double data karena 

pengumpulan ulang.
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 Contoh: data yang terkait dengan sertipikat hak atas 

tanah (nomor sertipikat, nomor surat ukur, nama pemilik 

sertipikat, luas di sertipikat, dan informasi lain terkait), 

data objek pajak (nomor NJOP, NOP, nama objek pajak, 

luas objek pajak dan informasi lain terkait).

 Redundansi diminimalisir dengan melakukan desain basis 

data yang efektif melalui pengelompokkan data secara 

tematik, serta upaya lain yang terkait penggunaan data 

penghubung untuk setiap kelompok.

(2) Mengoptimalkan data atribut yang sudah tersedia/sudah 

dikumpulkan oleh instansi lain, dengan cara menggunakan 

kata kunci/informasi penghubung, dan meningkatkan 

kemudahan akses data antar instansi.

(3) Melakukan standarisasi peta dan data atribut sesuai NSPK 

(Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang berlaku. Hal 

ini diperlukan, untuk memudahkan dilakukannya analisis 

spasial.

b. Agar basis data Sinden Bertapa dapat digunakan secara lebih 

luas, perlu dilakukan identifikasi data masing-masing SKPD 

(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang dikaitkan dengan 

informasi spasial dalam Sinden Bertapa. Hal ini juga dilakukan 

dalam rangka meminimalisir pengumpulan data berulang 

ataupun pemetaan ganda. Identifikasi data tersebut termasuk:

(1) Identifikasi kebutuhan SKPD dalam melakukan 

pengambilan keputusan yang dapat dianalisis secara spasial 

serta cakupan satuan analisis data (bidang, luasan, dusun, 

desa, kecamatan dan lain sebagainya);

(2) Identifikasi data atribut yang dibutuhkan dan metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data atribut;

(3) Identifikasi kata kunci (keyword) yang dapat digunakan 

supaya dapat dilakukan link spasial dengan data Sinden 

Bertapa;
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(4) Merancang sistem updating data serta jangka waktu 

pemeliharaan data (dalam satuan bulan/tahun/periode 

tertentu).

c. Mendorong pemanfaatan data Sinden Bertapa sebagai referensi 

peta tunggal berbasis bidang yang digunakan oleh SKPD terkait. 

Hal ini dapat dilakukan secara kelembagaan melalui penetapan 

dasar hukum, untuk penggunaan informasi spasial dalam 

Sinden Bertapa.

d. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di bidang 

pemetaan dan pengolahan data spasial di tingkat desa maupun 

di instansi pemerintah daerah.

Sesungguhnya peningkatkan kapasitas sumberdaya manusia 

di bidang pemetaan dan pengolahan data spasial tingkat desa dan 

instansi pemerintah pusat serta daerah sangatlah memungkinkan. 

Terutama ketika prinsip-prinsip pengolahannya disebarluaskan 

kepada segenap stakeholders, dan mampu diserap oleh stakeholders.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Kabupaten Grobogan 

diketahui, bahwa secara singkat prinsip pengolahan data spasial dan 

tekstual, sebagai berikut:

a. Peta digital dan data tekstual bidang tanah (hasil survai) 

digabungkan (joint), sehingga diperoleh data spasial dan 

tekstual terintegrasi.

b. Data spasial dan tekstual terintegrasi ini, selanjutnya 

dikembangkan hingga dihasilkan PTBT.

c. Selain itu, data spasial dan tekstual terintegrasi juga dapat 

dikembangkan hingga menjadi data base bidang tanah, yang 

selanjutnya dimanfaatkan untuk memberi berbagai layanan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema berikut ini:
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P E T A    ( D I G I T A L) DATA  TEKSTUAL  BIDANG  TANAH

J   O   I   N   T

SPASIAL  DAN  TEKSTUAL
TERINTEGRASI

P    T    B    T

DATA  BASE  BIDANG  TANAH 

B E R B A G A I    L A Y A N A N 

BAGAN ALIR PRINSIP PENGOLAHAN DATA SPASIAL DAN TEKSTUAL:

Gambar 2. Bagan Alir Prinsip Pengolahan Data Spasial dan Tekstual

E.  Cara Pemanfaatan PTBT

1. PTBT Untuk Penentuan Keluarga Miskin

PTBT dapat digunakan untuk berbagai keperluan, dan dapat 

digunakan secara optimal dengan memanfaatkan informasi yang 

tersedia padanya. Selain itu, PTBT dapat dimanfaatkan optimal 

ketika ia mudah diakses oleh multi pihak yang membutuhkan. 

Sebagai contoh dapat diperhatikan PTBT di Desa Karangsari, yang 

telah dikemas dan menyatu dalam Sinden Bertapa Desa Karangsari, 

Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Desa Karangsari memiliki kemampuan dalam 

menentukan penduduk miskin, dengan memanfaatkan PTBT dalam 

Sinden Bertapa, namun memperhatikan kriteria yang ditetapkan 

oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Sebagaimana diketahui BPS telah 

menetapkan 14 kriteria untuk menentukan keluarga/rumah tangga 

miskin, yaitu:

a. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.

b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu 

murahan.

c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu 
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berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan 

rumah tangga lain.

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ 

sungai/air hujan.

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/

arang/ minyak tanah.

h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam 

seminggu.

i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.

j. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari.

k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/

poliklinik. 

l. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas 

lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh 

perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di 

bawah Rp. 600.000,- per bulan. 

m. Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak bersekolah/tidak 

tamat SD/ hanya SD.

n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan 

nilai minimal Rp. 500.000,-.

Berdasarkan kriteria tersebut, selanjutnya Pemerintah Desa 

Karangsari melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

a. Menentukan data atribut pada Sinden Bertapa yang akan dapat 

digunakan sebagai kriteria acuan keluarga miskin, yaitu:

(1) petani dengan luas bidang tanah sawah yang dimiliki 

kurang dari 500 m2,

(2) pendapatan di bawah Rp.600.000,- per bulan, dan

(3) pendidikan tertinggi kepala keluarga adalah Sekolah Dasar 



24 Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset

atau tidak lulus sekolah.

 Kriteria ini ditetapkan karena mampu menjaring keluarga 

miskin dari aspek luas bidang tanah yang dimiliki, tingkat 

pendapatan, dan tingkat pendidikan. 

b. Melakukan analisis spasial untuk menentukan bidang tanah 

yang masuk dalam kriteria tersebut, yang hasilnya berupa 

bidang-bidang tanah yang sesuai dengan 3 kriteria yang telah 

ditentukan.

 Berdasarkan kriteria ini, tidak tertutup kemungkinan keluarga 

yang memiliki tiga kriteria sekaligus, yaitu luas bidang tanah 

sawah yang dimiliki kurang dari 500 m2, pendapatannya di 

bawah Rp.600.000,- per bulan, dan pendidikan kepala keluarga 

adalah Sekolah Dasar atau tidak lulus sekolah.

c. Verifikasi hasil analisis spasial dengan melakukan checking data 

lapangan, untuk melihat kondisi pemilik bidang tanah, apakah 

memenuhi 12 kriteria lain sesuai dengan yang telah ditetapkan 

oleh BPS. 

 Persyaratan dari BPS menyebutkan bahwa sebuah rumah 

tangga dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin apabila 

memenuhi minimal 9 (sembilan) kriteria dari 14 kriteria yang 

telah ditetapkan.

 Meskipun ada 14 kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS, tetapi 

berdasarkan kondisi yang ada di Kabupaten Grobogan terdapat 

tiga kriteria utama yang perlu diperhatikan, yaitu: 

(1) petani dengan luas bidang tanah sawah yang dimiliki 

kurang dari 500 m2,

(2) pendapatan di bawah Rp.600.000,- per bulan, dan

(3) pendidikan tertinggi kepala keluarga adalah Sekolah Dasar 

atau tidak lulus sekolah.

 Checking data lapangan diperlukan, agar dapat menguji 

ketepatan analisis spasial, dan sekaligus melakukan perbaikan 

atau revisi atas data spasial yang telah dihasilkan.
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d. Penentuan pemilik bidang tanah yang masuk dalam kriteria 

miskin berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

 Inilah bagian paling penting dalam seluruh tahapan, karena 

merupakan kesimpulan atas berbagai pertimbangan dan 

pengujian yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan 

sebelumnya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Bagan Alir Penentuan Penduduk Miskin  
Menggunakan Data Hasil Pemetaan Partisipatif.

Setelah prosedur sebagaimana yang telah diuraikan dilakukan, 

maka diperoleh hasil, sebagai berikut:

a. Terdapat 79 keluarga yang memiliki bidang tanah sawah 

dengan luas kurang dari 500 m2, yang berarti ada 79 keluarga 

yang tergolong miskin berdasarkan pemilikan bidang tanah 

sawahnya.

b. Terdapat 194 keluarga yang memiliki pendapatan kurang dari 

Rp. 600.000,-sebulan, yang berarti ada 194 keluarga miskin 

berdasarkan tingkat pendapatannya.
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c. Terdapat 1984 keluarga yang kepala keluarganya memiliki 

tingkat pendidikan tertinggi maksimal Sekolah Dasar, yang 

berarti ada 1984 keluarga yang berpotensi miskin berdasarkan 

tingkat pendidikannya.

Hasil analisis spasial tersebut kemudian ditunjukkan pada 

Gambar 4.

Gambar 4. Persebaran Penduduk Berdasarkan 
Pendidikan Terakhir SD
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Gambar 4 memperlihatkan, bahwa Desa Karangsari terdapat 

keluarga yang kepala keluarganya memiliki tingkat pendidikan SD, 

yang pada umumnya berada di wilayah desa bagian utara dan bagian 

selatan, sedangkan di wilayah bagian tengah relatif sedikit. Hal ini 

sekaligus mengingatkan, bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang 

berbasis pada komunikasi atau pembangunan kesadaran akan lebih 

mudah dilakukan di wilayah desa bagian tengah, bila dibandingkan 

dengan upaya yang sama di wilayah desa bagian utara dan selatan. 

Gambar 5. Persebaran Penduduk Berdasarkan  
Luas Sawah Kurang dari 500m2
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Gambar 5 memperlihatkan, bahwa penduduk Desa Karangsari yang 

memiliki sawah dengan luas kurang dari 500 m2 berada di bagian utara, 

tengah, dan selatan. Tetapi keberadaan mereka tidaklah membentuk 

blok pada bagian-bagian wilayah tersebut, melainkan semacam noktah, 

yang nampak jelas pada wilayah bagian tengah Desa Karangsari. 

Relevan dengan hal tersebut, penyebaran penduduk Desa Karangsari 

yang memiliki sawah dengan luas kurang dari 500 m2 di wilayah bagian 

utara, hanya nampak pada sisi selatan dari wilayah tersebut. 

 
Gambar 6. Persebaran Penduduk dengan Pendapatan  

di Bawah Rp.600.000,- per bulan
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Gambar 6 memperlihatkan, bahwa persebaran penduduk 

dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan relatif merata 

di seluruh pemukiman di wilayah bagian utara, tengah, dan selatan. 

Hal ini menunjukkan, bahwa jumlah penduduk Desa Karangsari 

yang berpenghasilan di bawah Rp. 600.000, - per bulan relatif besar. 

Dengan demikian upaya atau program pengentasan kemiskinan 

perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Untuk mendapatkan data keluarga miskin, maka PTBT 

sebagaimana yang telah dimuat pada Gambar 4, Gambar 5, dan 

Gambar 6 ditumpang-tindihkan secara digital dengan teknologi 

GIS, sehingga diperoleh data keluarga yang memiliki bidang tanah 

sawah dengan luas kurang dari 500 m2, memiliki pendapatan kurang 

dari Rp. 600.000,- sebulan, memiliki tingkat pendidikan tertinggi 

maksimal Sekolah Dasar, atau gabungan dari beberapa faktor 

kemiskinan tersebut. 

2. PTBT Untuk Penentuan Kebijakan Kesehatan

Selain untuk penentuan keluarga miskin, PTBT juga dapat 

dimanfaatkan untuk penentuan kebijakan kesehatan. Caranya dengan 

melakukan join and relate atau penggabungan data spasial Sinden 

Bertapa dengan data lainnya. Sebagai contoh, untuk penentuan 

kebijakan kesehatan maka data spasial Sinden Bertapa digabungkan 

dengan data dari dinas kesehatan. Misalnya dapat dilakukan analisis 

terhadap laporan wabah demam berdarah, dengan memanfaatkan 

data laporan penderita demam berdarah yang berbasis bidang.

Sebagai simulasi dapat diperhatikan skenario analisis spasial ini, 

sebagai berikut:

a. Bahwa telah terjadi wabah demam berdarah di wilayah Desa 

Karangsari, sehingga Pemerintah Desa Karangsari melakukan 

pendataan penderita demam berdarah, berdasarkan lokasi 

tempat tinggal berbasis bidang tanah.
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b. Dinas Kesehatan setempat perlu melakukan analisis untuk 

mengetahui pusat persebaran wabah, agar dapat menentukan 

strategi pencegahan dan pengobatan yang akan dilakukan.

Dalam simulasi ini dilakukan analisis spasial untuk menentukan 

pusat-pusat penyebaran wabah demam berdarah, yang selanjutnya 

digunakan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengobatan. 

Untuk itu dilakukanlah tahapan, sebagai berikut:

a. Penyiapan data penderita demam berdarah berdasarkan tempat 

tinggal berbasis bidang tanah.

b. Data ini berupa titik-titik yang berisi informasi tentang 

penderita demam berdarah di suatu tempat, sebagaimana 

disajikan pada Gambar 7. Pada kasus sesungguhnya, data ini 

dapat dikumpulkan langsung di lapangan dengan menggunakan 

data GPS, maupun melakukan input manual pada bidang yang 

bersangkutan.

c. Analisis spasial dilakukan terhadap sebaran titik-titik 

tersebut, dengan menggunakan Kernel Density Method, untuk 

menentukan pusat persebaran serta radius persebarannya 

berdasarkan intensitas dan densitas persebaran data.

d. Hasil analisis diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu rendah, 

sedang dan tinggi. Semakin tinggi nilai kelas yang dimiliki, 

semakin banyak penderita demam berdarah yang terdapat di 

tempat tersebut, yang berarti bahwa daerah tersebut semakin 

rawan terhadap demam berdarah.

e. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan, seperti untuk melakukan tindakan pencegahan, 

seperti: penyemprotan (fogging), pemeriksaan terhadap 

genangan air, dan lain sebagainya.

f. Penggunaan analisis spasial dapat membantu proses pencegahan 

dan penanganan, serta dapat dilaksanakan sesuai sasaran dan 

lebih efisien dilakukan. 
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Untuk memudahkan pemahaman tentang peran PTBT untuk 

penentuan kebijakan kesehatan perlu diperhatikan proses, sebagai 

berikut: Gambar 7, menunjukkan adanya beberapa bagian wilayah 

di Desa Karangsari, yang penduduknya menderita demam berdarah. 

Persebaran spot penderita demam berdarah memang tidak merata di 

seluruh wilayah desa, melainkan memusat di wilayah bagian utara dan 

selatan, sedangkan wilayah bagi tengah relatif kecil jumlah penderitanya. 

Sementara itu, pada wilayah bagian utara penderita demam berdarah 

memusat pada sisi tengah wilayah bagian utara. Sebagaimana kondisi 

pada wilayah bagian utara, demikian pula halnya dengan kondisi pada 

wilayah bagian selatan. Pada bagian ini, penderita demam berdarah 

memusat pada sisi tengah wilayah bagian selatan. Berdasarkan data 

persebaran demam berdarah sebagaimana terlihat pada Gambar 7, 

maka dibuatlah peta sebagaimana terlihat pada Gambar 8. Berdasarkan 

hasil analisis diketahui adanya tiga pusat wilayah penderita demam 

berdarah di desa ini, yaitu dua pusat terdapat di wilayah bagian utara, 

dan satu pusat di wilayah bagian selatan. 

Gambar 7. Data Simulasi Persebaran  
Demam Berdarah Desa Karangsari
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Data sebagaimana dimuat pada Gambar 7 selanjutnya dianalisis 

secaras spasial, dengan cara memperhatikan sebaran titik-titik 

tersebut, dengan menggunakan Kernel Density Method. Metode ini 

selanjutnya digunakan untuk menentukan pusat persebaran serta 

radius persebarannya berdasarkan intensitas dan densitas persebaran 

data. Hasilnya nampak pada Gambar 8 yang memperlihatkan tiga 

pusat intensitas persebaran wabah demam berdarah. Pada Gambar 

8 nampak dua titik pusat berada di wilayah bagian utara (dua titik 

pusat), dan satu titik pusat berada di wilayah bagian selatan. 

Gambar 8. Hasil Analisis Data Simulasi 
Persebaran Demam Berdarah Desa Karangsari
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3. PTBT Untuk Penentuan Kebijakan Pertanian

Setelah digunakan untuk penentuan keluarga miskin dan 

penentuan kebijakan kesehatan, PTBT juga dapat digunakan untuk 

penentuan kebijakan pertanian. Misalnya, untuk menentukan 

lokasi penyuluhan pertanian yang efektif dan dapat menjangkau 

para petani di wilayah tersebut. Sebagai contoh dapat diperhatikan 

skenario simulasi, sebagai berikut:

a. Dinas pertanian setempat ingin mengetahui sebaran rumah 

tangga petani yang ada di Desa Karangsari.

b. Dari data sebaran rumah tangga petani tersebut dapat diambil 

keputusan berupa lokasi penyuluhan yang dapat menjangkau 

semua petani di wilayah tersebut dalam satuan dusun.

c. Sebagaimana diketahui, penentuan lokasi yang tepat akan 

menentukan beberapa hal terkait efisiensi pelaksanaan 

penyuluhan, yaitu:

(1) bahwa ketepatan penentuan lokasi memberi kemudahan 

pada sebagian besar petani, untuk menjangkau lokasi 

tersebut karena jaraknya yang terjangkau, sehingga secara 

psikologis para petani akan lebih bersedia untuk mengikuti 

penyuluhan;

(2) Pemilihan lokasi yang tepat juga dapat memudahkan 

distribusi barang dan bantuan, sehingga dapat dilakukan 

secara lebih efektif dan efisien.

Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, maka dilakukan 

analisis spasial, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan persebaran rumah tangga petani berdasarkan 

dusun di Desa Karangsari. Peta persebaran rumah tangga petani 

ditunjukkan pada Gambar 8.

b. Menentukan pusat persebaran rumah tangga petani dalam 

satuan dusun. Pusat persebaran dihitung dengan menggunakan 
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tool analisis mean center. Hasil analisis ini adalah titik tengah 

lokasi persebaran rumah tangga petani yang ada di masing-

masing dusun.

c. Lokasi potensial ditentukan dengan melakukan buffer sejauh 

200 meter dari center point di masing-masing dusun. Hal ini 

ditentukan dengan asumsi bahwa jarak yang dapat diterima 

seseorang untuk berjalan kaki tanpa keberatan. Hasil dari 

analisis tersebut ditunjukkan pada Gambar 9.

d. Penentuan lokasi untuk pusat kegiatan pertanian dapat 

dilakukan pada bidang-bidang yang terletak dalam radius 200 

meter tersebut.

Pada Gambar: 8 terlihat, bahwa persebaran rumah tangga petani 

berada di wilayah bagian utara, tengah, dan selatan Desa Karangsari. 

Hal ini sekaligus memperlihatkan, bahwa Desa Karangsari 

didominasi oleh rumah tangga petani, sehingga memberi basis yang 

kuat bagi ditetapkannya kebijakan pertanian. 

Gambar 9. Peta Persebaran Rumah Tangga Petani Desa Karangsari
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Data yang termuat pada Gambar 9 selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan tool analisis mean center. Hasil analisisnya kemudian 

dimuat pada Gambar 10 berupa titik tengah lokasi persebaran rumah 

tangga petani, yang kemudian diproses dengan melakukan buffer 

sejauh 200 meter dari center point di masing-masing dusun. Akhirnya 

pada Gambar 10 nampak delapan lokasi, yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pusat kegiatan pertanian. Pada gambar tersebut terlihat, 

bahwa dua pusat kegiatan pertanian berada di wilayah bagian utara, 

dua pusat kegiatan pertanian berada di wilayah bagian tengah, dan 

empat pusat kegiatan pertanian berada di wilayah bagian selatan. 

Gambar 10. Peta Sebaran Potensi Lokasi untuk Kegiatan Pertanian 
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Kebijakan yang terkait dengan multipurpose cadastre perlu 

dikeluarkan, agar dapat memberi implikasi yang bermanfaat bagi kantor 

pertanahan dan segenap stakeholders. Kebijakan tersebut dimaksudkan 

untuk memperkuat: Pertama, formula kontribusi dan partisipasi 

stakeholders, yang mampu memberi implikasi berupa kejelasan 

pembagian peran antar stakeholders dalam pembuatan dan pemanfaatan 

PTBT. Kedua, penetapan skenario pembuatan dan pemanfaatan PTBT, 

yang mampu memberi kejelasan pada segenap stakeholders tentang 

rentang waktu serta tahapan pembuatan dan pemanfaatan PTBT. 

Ketiga, optimalisasi pemanfaatan PTBT, yang mampu mempersuasi dan 

mendorong segenap stakeholders, agar berkontribusi dan berpartisipasi 

dalam pembuatan dan pemanfaatan PTBT.
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KAJIAN URGENSI KUALITAS DOKUMEN 
PERSIAPAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN 
LOKASI DALAM MENEKAN TIMBULNYA 
PERMASALAHAN DAN MEMPERLANCAR 

PROSES PENGADAAN TANAH  
DI JAWA TIMUR

Haryo Budhiawan, Sudibyanung, Theresia Supriyanti, Priyo 
Katon Prasetyo

A. Latar Belakang 

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin 

meningkat. Pembangunan tersebut tentunya tidak terlepas dari 

pengadaan tanah sebagai sarana utama. Pengadaan tanah merupakan 

kegiatan guna memperoleh tanah dengan cara memberikan ganti 

rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, 

tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Sebagai konsekuensi dari kegiatan pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah tersebut maka perlu penyediaan tanah 

bagi kepentingan dimaksud. Kepentingan di sini mempunyai 

makna bahwa kepentingan umum diharapkan mempunyai manfaat 

bagi banyak orang. Secara eksplisit istilah kepentingan umum 
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juga ditemukan dalam beberapa peraturan perundang undangan 

tentang pengadaan tanah yang didefinisikan sebagai kepentingan 

sebagian besar masyarakat serta kepentingan Bangsa dan Negara. 

Kepentingan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah 

dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat (Undang- 

undang Nomor 2 Tahun 2012). 

Kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan tahapan: 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Kegiatan 

perencanaan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, 

dengan membuat dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan: 

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan; b. kesesuaian dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional 

dan Daerah; c. letak tanah; d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran 

umum status tanah; f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan 

Tanah; g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 

h. perkiraan nilai tanah; dan i. rencana penganggaran (Undang-

undang No 2 tahun 2012 Pasal 15 ayat 1). Dokumen perencanaan 

Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan 

yang dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah disampaikan 

kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sebagai proses persiapan, 

oleh karena sedemikian pentingnya dokumen perencanaan tersebut 

maka sudah seharusnya dokumen itu bisa menjadi dasar bagi 

Gubernur dalam penetapan lokasi pembangunan, yang didahului 

dengan, pembentukan tim persiapan, sosialisasi, pendataan awal, 

konsultasi publik, kajian keberatan dan penetapan lokasi. Akan 

tetapi tidak semua kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan baik.

Beberapa masalah sering muncul di lapangan sebagai akibat dari 

dokumen perencanaan yang kurang/tidak baik, yang tentu hal ini 

akan berpengaruh terhadap proses kegiatan-kegiatan selanjutnya. 
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Sebagai contoh adalah hasil survei yang pernah dilakukan di 

beberapa tempat di Provinsi Jawa Tengah, utamanya Pengadaan 

Tanah untuk Jalan TOL Semarang – Batang dan Pengadaan Tanah 

Waduk Pidekso Wonogiri. Dalam rangkaian kegiatan pengadaan 

tanah menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pengadaan 

tanah masih cenderung bias, tidak jelas serta cenderung bersifat 

normatif, atau bisa juga dikatakan hanya sekedar memenuhi 

asas administratif saja. Proses penyiapan dokumen perencanaan 

pengadaan tanah hendaknya disusun secara valid dari aspek data 

yakni memuat secara jelas, lengkap, dan tepat lokasi yang akan 

diajukan untuk pengadaan tanah. Baik berdasarkan koordinatnya, 

batas-batas wilayah, batas-batas bidang tanah yang terkena serta 

yang terdampak. Selain itu, subyek hak/pemilik/yang menguasai 

tanah harus secara tegas telah didokumentasikan secara benar dan 

jelas. Namun pada kenyataannya pada dokumen perencanaan belum 

memuat syarat tersebut secara benar dan valid. Salah satu akibatnya 

adalah pada saat sosialisasi (sebelum konsultasi publik), masyarakat 

yang diundang untuk menghadiri sosialisasi sudah dibuat bingung. 

Hal inilah yang menjadi awal munculnya resistensi permasalahan 

pengadaan tanah. Masyarakat bertanya-tanya terkait tanah siapa saja 

yang terkena, dimana saja batas-batas bidang tanah yang menjadi 

obyek pengadaan tanah, berapa besarnya ganti kerugian, dan lain-

lain. Kondisi ini menyebabkan pada saat panitia A dan Panitia B 

dari Kantor Pertanahan turun lapang, data yang termuat di dalam 

dokumen perencanaan dan data yang dikumpulkan kedua panitia 

tersebut menjadi berbeda, dan ini menjadi masalah di lapangan. 

Ketika digali lebih dalam mengenai dokumen perencanaan 

pengadaan tanah, dokumen yang dimiliki oleh instansi yang 

membutuhkan tanah tersebut ternyata disusun berdasarkan atas 

Dokumen LARAP (Land Acquisition Resettlement Action Plan) yang 

pengerjaannya dapat dilakukan oleh instansi yang membutuhkan 
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tanah atau dapat pula diserahkan pada konsultan. Oleh karena 

itu, bukan menjadi hal yang aneh ketika dokumen perencanaan 

pengadaan tanah hanya menjadi sekedar dokumen untuk 

administratif semata. Sementara kita ketahui bahwa kunci di dalam 

pengadaan tanah yang baik atau jauh dari resistensi sosial ekonomi 

di masyarakat harus dimulai dari dokumen perencanaan yang valid, 

tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain dokumen 

perencanaan pengadaan tanah harus dibuat secara benar, sehingga 

resistensi dapat diminimalisir.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Dewi (2017), dalam 

salah satu kesimpulannya menjelaskan bahwa “perlu diperjelas 

mengenai mekanisme tahap perencanaan dan tahap persiapan, 

diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen 

perencanaan serta konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhinya 

persyaratan yang dimaksud, serta perlunya penyusunan peraturan 

ataupun petunjuk teknis pelaksanaan pada tahap persiapan 

pengadaan tanah untuk memperjelas teknis tiap pelaksanaanya 

khususnya kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik guna 

meminimalisir adanya salah tafsir dalam pelaksanaannya, lebih 

lanjut Dewi (2017) menyatakan, Adapun dalam implementasinya 

masih terdapat kekurangan mengenai teknis pelaksanaannya seperti 

pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) yang seharusnya 

mengundang seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan, 

kenyataannya yang diundang pihak yang berhak saja. Dengan 

demikian menjadi suatu yang sangat penting tentang validitas 

serta kualitas dokumen perencanaan pengadaan tanah pada tahap 

perencanaan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar di dalam 

penetapan lokasi pengadaan tanah. Oleh sebab itu menjadi suatu 

hal yang urgen mengenai bagaimana cara membenahi kondisi yang 

selama ini terjadi agar pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik 

serta meminimalisir resistensi di masyarakat. Kiranya hal tersebut 
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dibutuhkan penelitian lebih memperbaiki penyusunan dokumen 

perencanaan pengadaan tanah dalam bentuk petunjuk teknis.

B. Validitas data dokumen perencanaan Pengadaan Tanah

Dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam pengadaan 

tanah yang disusun oleh instansi yang memerlukan tanah adalah 

sebuah dokumen yang menjadi dasar acuan dalam kegiatan persiapan 

pengadaan tanah pada waktu kegiatan tersebut dilakukan, oleh 

sebab itu sudah seharusnyalah validitas data yang termuat dalam 

dokumen perencanaan merupakan suatu baku, akan tetapi di dalam 

kenyataannya belum semua hal itu sesuai dengan harapan. Dalam 

pasal 15 ayat (1) UU No 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dokumen 

perencanaan antara lain memuat : 

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan; 

2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana 

Pembangunan Nasional dan Daerah; 

3. Letak tanah; 

4. Luas tanah yang dibutuhkan; 

5. Gambaran umum status tanah; 

6. Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 

7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; 

8. Perkiraan nilai tanah; dan 

9. Rencana penganggaran. 

Dengan memuat sembilan persyaratan tersebut seharusnya 

perencanaan pengadaan tanah apabila dibuat dengan baik akan 

memudahkan tahapan selanjutnya, baik pada tahapan persiapan 

maupun pada tahapan pelaksanaan, akan tetapi seringkali yang 

terjadi tidaklah demikian, seperti pada pengadaan tanah untuk 

tempat pemrosesan akhir atau TPA di Jawa Timur, yaitu di TPA 

Benowo dan TPA di Sidoarjo. Kualitas data yang ada dalam dokumen 
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perencanaan yang kurang baik menyebabkan pekerjaan selanjutnya 

tidak berjalan dengan lancar, hal itu terungkap dari hasil diskusi 

dengan beberapa pejabat di Kantor ATR/BPN Surabaya I dan Kantor 

ATR/BPN Sidoarjo.

Hal ini terungkap dari pernyataan Musleh “Ketidaktahuan dari 

proses pengadaan tanah berangkat dari ketidaktahuan instansi 

yang memerlukan tanah”. Lebih lanjut Mulseh menyampaikan “apa 

yang sudah ditulis dalam perencanaan, dalam pelaksanaan harus 

membuat yang baru (berapa jumlah bidang dan pemilik harus 

jelas)”. Dari pernyataan tersebut mengindikasikan betapa dokumen 

perencanaan yang disusun oleh instansi yang memerlukan tanah, 

diawali dengan kekurang pahaman, serta dari penjelasan tersebut 

dapat diketahui betapa pekerjaan yang seharusnya sudah tinggal 

menindaklanjuti atau melanjutkan sesuai tahapan yang sebenarnya 

masih harus dilakukan kembali, bila hal itu terjadi maka pekerjaan 

pengadaan tanah akan memakan waktu yang lama. Di sisi lain 

tahapan tiap kegitan pengadaan tanah sudah diatur dengan jelas 

berapa lama waktu yang disediakan menurut undang-undang.

Lebih lanjut Musleh mengatakan, “mengidentifikasi subyek 

akhirnya menjadi pekerjaan bersama, instansi yang memerlukan 

tanah membuat satgas sendiri”. Bila hal ini terjadi dalam setiap 

kegiatan pengadaan tanah maka waktu yang diperlukan dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut menjadi sangat lama, idealnya 

di dalam dokumen perencanaan yang memuat antara letak tanah, 

luas tanah yang dibutuhkan, dan gambaran umum status tanah, 

mengidikasikan subyek dan obyek pengadaan tanah harus sudah 

teridentifikasi dengan benar dan baik walaupun dalam pelaksanaan 

masih perlu perbaikan akan tetapi hendaknya perbaikan yang 

dilakukan tidak menyeluruh. Pendapat serupa diungkapkan 

oleh Fery Saragih,”Subyek dan obyek banyak berubah setelah 

pelaksanaan.” hal ini benar di karenakan identifikasi obyek dan 
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subyek sudah seharusnya di tahapan perencanaan walaupun belum 

detail dan kemudian dilakukan kembali pada tahapan persiapan 

dengan pendataan awal, Hal itu dikuatkan kembali oleh Musleh “Di 

dalam perencanaan belum ada identifikasi subyek dan obyek” bahwa 

memang dalam perencanaan belum ada identifikasi subyek dan 

obyek akan tetapi dalam perencanaan sudah harus memuat letak 

tanah, luas tanah yang dibutuhkan, dan gambaran umum status 

tanah (subyek dan obyek), kemudian dikuatkan kembali dalam 

persiapan pengadaan tanah dengan pendataan awal.

Data dokumen perencanaan akan mempunyai kualitas baik 

apabila pelaksana dalam hal ini petugas dari BPN dilibatkan, sejalan 

dengan hal tersebut pendapat Dalu Agung Darmawan “Apabila BPN 

dimasukkan dalam tim perencanaan bisa memberikan masukan 

yang valid” berbagai masukan ini tentunya akan meningkatkan 

kualitas dokumen perencanaan menjadi semakin baik. Masukan 

yang diberikan oleh kantor pertanahan tentunya di dasarkan 

dari ketersediaan data yang ada di kantor pertanahan mengenai 

subyek, obyek dan status tanah di daerah yang akan menjadi obyek 

pengadaan tanah. Lebih lanjut Dalu mengatakan “Untuk menyusun 

perencanaan yang bagus, hendaknya pelaksana harus masuk 

dalam pembuatan dokumen perencanaan”. Manfaat memasukkan 

tim pelaksana dalam proses perencanaan diantaranya adalah para 

pelaksana dalam hal ini BPN sudah mempunyai sebagian besar data 

tentang subyek dan obyek, di tempat pengadaan tanah. Lebih lanjut 

Dalu menjelaskan “Bahwa BPN memiliki setidaknya peta keliling 

dan peta bidang yang dibutuhkan dalam dokumen perencanaan”. 

Dengan mengetahui peta keliling dan peta bidang maka perkiraan 

luas lokasi pengadaaan tanah sudah dapat di perkirakan dengan 

baik, selain itu obyek atau bidang tanah sudah di ketahui secara 

pasti. Kelengkapan data ini dapat digunakan untuk memperkirakan 

nilai tanah yang harus disiapakan oleh instansi yang memerlukan 
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tanah. Data peta bidang yang akurat tentunya memudahkan dalam 

kegiatan pengadaan tanah menjadi pasti dan jelas, pendapat serupa 

di katakan oleh Kasi pengadaan tanah Kantah Wonogiri suharyanto 

dan Kasubsi Naryo “Penlog 1 2014, di perpanjang 2016, dan di 

perbaharui pada tahun 2018 dengan data ukuran dari BPN”, Dalam 

hal ini ukuran yang dipakai menjadi pijakan dalam menentukan 

luasan keliling dalam penetapan lokasi pengadaan tanah. Direktur 

Jenderal pengadaan Tanah ATR/BPN Arie Yuriwin mengatakan 

“bahwa selama ini BPN kurang dilibatkan dalam perencanaan”, oleh 

sebab itu peneliti berpendapat seharusnya ada aturan hukum yang 

mengatur tentang pelibatan BPN dalam perencanaan pengadaan 

tanah, hal tersebut harus jelas tertuang dalam perundang undangan 

agar dapat di patuhi dan dijalankan oleh instansi yang memerlukan 

tanah.

Perencanaan pengadaan tanah merupakan tahapan awal yang 

sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan pengadaan tanah 

oleh sebab itu perencanaan yang baik sangat di perlukan dalam 

menunjang kegiatan tersebut, seperti pendapat dari Dalu Agung 

Darmawan “Bagaimana seharusnya dokumen perencanaan yang baik 

: 1) Tidak banyak gugatan, 2) Konsinyasi tidak banyak dilakukan, 3) 

Tidak banyak terjadi keberatan atau penolakan, 4) Jangka waktu tiap 

kegiatan tidak molor dan 5 ) Desain jelas dan terukur dalam suatu 

perencanaan”.

Dari kelima kriteria dokumen perencanaan yang baik seperti 

pendapat Dalu Agung tersebut hanya akan bisa dilakukan abila dalam 

tiap tahapan kegiatan pengadaan tanah selalu mempertimbangkan 

asas-asas yang tertuang dalam undang undang yang mengatur 

pengadaan tanah dan di buatkan aturan pelaksanaan yang mengatur 

tentang standar pembuatan dokumen perencanaan, hal ini juga 

dikatakan oleh Direktur Jenderal pengadaan Tanah ATR/BPN 

Arie Yuwiren mengatakan “Bahwa belum ada standar dokumen 
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perencanaan pengadaan tanah yang menjadi acuan”, lebih lanjut 

Dirjen mengatakan bahwa sekarang ini sedang di susun Juklis 

penyusunan dokumen perencanaan. Hal senada juga disampaikan 

oleh Dalu agung “Dirjen sering berbicara dengan kualitas data 

perencanaan, seharusnya BPN terlibat dalam perencanaan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Dirjen pengadaan tanah (arie) beliau 

mengatakan ke depan BPN akan terlibat dalan perencanaan 

untuk lebih baiknya kualitas dokumen perencanaan, instansi 

yang memerlukan tanah harus berkoordinasi dengan BPN dalam 

menyusun dokumen perencanaan”.

Berdasarkan pendapat informan di atas sudah seharusnyalah 

dalam pembuatan dokumen perencanaan memerlukan pelibatan 

banyak pihak antara lain BPN dalam memberikan masukan tentang 

perkiraan luas yang di butuhkan, letak tanah, gambaran umum 

status tanah. Dengan berkoordinasi dan melibatkan pelaksana 

pengadan tanah maka perencanaan akan menjadi lebih detail, 

begitu pula dalam memperkirakan nilai tanah penilai independen 

dengan menggunakan data yang sudah di koordinasikan dengan 

pelaksana akan dapat menentukan perkiraan nilai dengan lebih 

tepat. Penilaian tanah yeng lebih tepat memiliki korelasi positif 

terhadap penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

C. Penerapan dokumen perencanaan serta implikasinya

Penerapan dokumen perencanaan dalam proses persiapan 

pengadaan tanah menjadi awal permulaan apakah suatu dokumen 

perencanaan mempunyai data yang akurat atau tidak, persiapan 

pengadaan tanah diawali dengan pembuatan tim persiapan 

oleh Gubernur menerima permohonan Penetapan lokasi dalam 

pengadaan tanah, setelah itu Gubernur membentuk tim persiapan, 

dengan tugas antara lain :
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1. Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Keterbukaan informasi merupakah hal yang sangat penting, 

sebagai pelaksanaan dari asas keterbukaan, seperti halnya yang di 

katakan oleh Maria SW Sumarjono berpendapat, Asas Keterbukaan 

dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang terkena dampak 

berhak memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya, 

kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana 

pemukiman kembali dan lokasi pengganti (bila ada), dan hak 

masyarakat untuk menyampaikan keberatan. Akan tetapi seringkali 

hal itu tidak dilaksanakan seperti apa yang di temukan oleh Mytha 

dalam penelitian pengadaan tanah pembangunan bandara baru di 

Kabupaten Kulonprogo. Dalam implementasinya masih terdapat 

kekurangn mengenai teknis pelaksanaannya seperti pemberitahuan 

rencana pembangunan (sosialisasi) yang seharusnya mengundang 

seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan, kenyataannya 

yang diundang pihak yang berhak saja.

Dari pernyataan informan dalam penelitian ini menunjukkan 

belum di terapkannya kegiatan sosialisasi dengan baik sesuai 

perundang-undangan yang mengatur, dan ada kesan bahwa 

masyarakat yang terdampak bila diikutkan dalam sosialisasi akan 

menimbulkan masalah yang tidak baik, pemberitahuan rencana 

pembangunan oleh tim persiapan merupakan langkah awal 

dalam persiapan pengadaan tanah, dalam kegiatan ini seharusnya 

melibatkan masyarakat yang berhak dan terdampak serta tokoh-

tokoh masyarakat, dalam kegiatan ini keterbukaan informasi 

merupakah hal yang sangat penting, sebagai pelaksanaan dari 

asas keterbukaan, seperti halnya yang di katakan oleh Maria SW 

Sumarjono: Asas Keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah, 

masyarakat yang terkena dampak berhak memperoleh informasi 

tentang proyek dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal 

pembangunan, rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti 
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(bila ada), dan hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan. 

Hal ini dibandingkan dengan isi penyuluhan yang disampaikan oleh 

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam Pasal 19 Peraturan Kepala 

BPN No 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perpres No.36 Tahun 

2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006 

jelaslah bahwa karena isi penyuluhan adalah “Penjelasan manfaat, 

maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat”, maka hal itu 

memberikan kesan bahwa penyuluhan itu adalah komunikasi satu 

arah dan berisi penjelasan tentang hal-hal yang positif saja dan hak 

masyarakat untuk menyampaikan keberatan (Baihaqi1 2009). 

Akan tetapi seringkali hal itu tidak dilaksanakan seperti apa 

yang ditemukan oleh Mytha dalam penelitian pengadaan tanah 

pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo, Adapun 

dalam implementasinya masih terdapat kekurangan mengenai teknis 

pelaksanaannya seperti pemberitahuan rencana pembangunan 

(sosialisasi) yang seharusnya mengundang seluruh masyarakat 

di lokasi rencana pembangunan, kenyataannya yang diundang 

pihak yang berhak saja( Baihaqil 2009). Hasil temuan Dewi dan 

pernyataan dari informan penelitian di Jawa Timur di mana ada 

kesamaan tentang kegiatan sosialisai yang hanya melibatkan pihak 

yang berhak, hal ini tidak terlepas dari data yang ada dalam dokumen 

perencanaan mengenai gambaran umum status hak atas tanah 

yang ada dalam rencana lokasi pengadaan tanah, tidak tersebut 

bahwa gambaran status hak yang terdampak. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan seharusnya 

sudah menyebutkan pihak-pihak yang terdampak. “Sosialisasi tidak 

dilakukan secara efektif dan menyeluruh” (Dirjen Pengadaan Tanah 

ATR/BPN) dengan kata menyeluruh berarti tidak semua pihak yang 

terkait dengan pengadaan tanah diajak berdialog. Kegiatan sosialisasi 

ini hendaknya tim persiapan Gubernur bisa bersikap lebih jeli 

bagaimana mengakomodir kepentingan instasi yang memerlukan 
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tanah dan masyarakat yang berhak dan masyarakat terdampak, dan 

bagaimana pandangan dari tokoh masyarakatnya. 

2. Pendataan Awal

Pendataan awal dilakukan oleh instansi yang memerlukan 

tanah sebagai salah satu anggota dari tim persiapan, hal ini juga 

merupakan titik lemah dalam tahapan persiapan dikarenakan 

pemahaman tentang hak atas tanah, siapa yang memiliki, menguasai, 

bagaimana sejarah kepemilikannya, serta benda-benda yang terkait 

dengan obyek pengadaan tanah, dalam hal ini, di luar kota, atau 

hanya merupakan salah satu ahli waris dari tanah warisan yang 

belum dibagi, seperti penyataan jarot (kasi pengadaan tanah Kanwil 

Jateng), “dalam pendataan awal, masih terdapat data tentang orang 

yang menguasai disebut pemilik”. Oleh karena itu pemahaman 

tentang hak atas tanah dan bagaimana proses terjadinya menjadi 

suatu yang sangat penting untuk menghasilkan data tentang subyek 

dan obyek dalam kegiatan pengadaan tanah “untuk pendataan awal 

dilakukan oleh satker pengguna tidak melibatkan BPN”, pernyataan 

serupa di sampaikan oleh Jarot “pendataan awal oleh instansi 

yang memerlukan tanah, biasanya lewat konsultan”, lebih lanjut 

Jarot mengatakan “Konsultan tidak/belum tentu paham tentang 

kebenaran yuridis (pasti berbeda dengan hasil satgas)”, hal senada 

disampaikan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Wonogiri 

“dokumen perencanaan mengenai subyek dan obyek seringkali 

berbeda dengan hasil pendataan awal, itu diketahui pada saat 

konsultasi publik”. Pendapat yang serupa di katakan oleh Musleh 

“Mengidentifikasi subyek akhirnya menjadi pekerjaan bersama, 

instansi yang memerlukan tanah membuat satgas sendiri”. Dari hasil 

wawancara dengan informan atau narasumber tentang pengadaan 

tanah pada kegiatan pendataan awal yang didasarkan oleh data yang 

ada dalam dokumen perencanaan, seringkali hal itu menimbulkan 

masalah terkait dengan data yang berbeda, atau dalam hal ini kurang 
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lengkap tentunya akan berakibat kepada siapa yang seharusnya 

dilibatkan pada saat konsultasi publik. 

3. Konsultasi Publik

Dalam kegiatan konsultasi publik yang berujuan untuk 

mencapai kesepakatan dan kesepahaman, Asas keterbukaan 

merupakan dasar dari kegiatan pengadaan tanah, arti dari asas 

keterbukaan adalah, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif 

dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi 

pribadi. Golongan dan rahasia negara1. Yang dimaksud dengan asas 

keterbukaan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan 

dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk 

memdapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. 

Dalam UU No 2 Tahun 2012 dapat terlihat dari: pertama, proses 

transparan dan adil, mengatur proses transparan dan adil sangat 

penting untuk menghindarkan terjadinya kesewenang-wenangan 

(Mujiburohman 2013). Musyawarah adalah proses atau kegiatan 

saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan 

keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pemilik hak 

atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh 

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian (Kepres 

No. 55 Tahun 1993). Maria SW Sumarjono mengatakan, Persyaratan 

yang diperlukan untuk tercapainya musyawarah secara sukarela dan 

bebas adalah :

a. Ketersediaan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang 

kegiatan tersebut;

b. Suasana yang kondusif untuk musyawarah;

1 Asas-asas umum Pemerintahan yang baik menurut UU No. 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN 
pasal 3
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c. Keterwakilan para pihak;

d. Kemampuan para pihak untuk melakukan negosiasi; 

Akan tetapi di dalam pelaksanaanya kegiatan ini tidaklah 

melibatkan semua pihak, hanya masyarakat yang berhak saja 

yang diundang, seperti yang diungkapkan oleh Jarot, “Konsultasi 

publik kecenderunganya yang diundang masyarakat yang berhak 

dan tokoh,” hal ini juga di temukan oleh Dewi, Akan tetapi dalam 

pelaksanaan seringkali berlainan seperti apa yang di kemukakan 

Dewi, pelaksanaan konsultasi publik yang seharusnya dilakukan 

komunikasi dialogis atau musyawarah, ternyata mengabaikan 

negotiation people yang semestinya menjadi esensial dalam 

musyawarah.

Kegiatan konsultasi publik adalah kegiatan untuk menjelaskan 

serta mendengarkan pendapat masyarakat yang berhak dan 

masyarakat terdampak, tokoh masyarakat instansi yang terkait 

tentang kegiatan pengadaan tanah yang pada akhirnya untuk 

mencapai kesepakatan dan kesepahaman. Kegiatan ini menjadi 

salah satu kunci kesuksesan kegiatan pengadaan tanah, hal ini di 

karenakan untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman bukan 

suatu hal yang mudah akan tetapi bila hal ini dapat terwujud tentulah 

kegiatan pengadaan tanah akan mendapat dukungan dari berbagai 

pihak yang terkait dan akan lebih mudah dalam pelaksanaannya. 

Hal ini senada dengan yang di katakan oleh Bowo sebagai kepala 

seksi pengadaan tanah Kota Semarang “Komunikasi menjadi suatu 

yang harus dilakukan dengan sabar, bila hal itu di jalankan maka 

keberatan dengan jalan konsinyasi lebih sedikit”. Dalam hal ini 

kesabaran dan mau mendengar keluhan masyarakat menjadi suatu 

kunci keberhasilan. 

Menurut tim peneliti pemikiran ini adalah pemikiran yang 

sederhana di karenakan tidak mau ada hal hal yang merepotkan 
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akan tetapi hal ini bertentangan dengan undang-undang. Dengan 

data yang ada dalam dokumen perencanaan bila data itu baik 

masalah menjadi ringan akan tetapi bila data itu kurang baik maka, 

permasalahan akan sering terjadi “dengan begitu kualitas data harus 

baik hal ini untuk menghindari keberatan yang di lakukan oleh 

pihak yang berhak dalam pengadaan tanah”.

4. Pengkajian Keberatan

Dalam kegiatan pengkajian keberatan oleh tim pengkajian 

yang dibentuk Gubernur hendaknya mempertimbangkan berbagai 

hal yang berkaitan dengan Hak menguasai negara atas tanah, juga 

memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur. Dalam 

melaksanakan wewenang pengaturan tersebut, hal yang sudah disadari 

oleh pembentuk UUPA, bahwa hukum tanah yang dibangun itu harus 

didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia 

sendiri, yaitu hukum adat, Secara teoritik, hukum tanah yang dibangun 

berdasarkan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan hal itu 

hendaklah suara masyarakat untuk dapat di pertimbangkan disamping 

hak dan kewajiban sebagai warga Negara (Savigny 2006). 

Pengkajian keberatan adalah tanggapan yang diberikan 

oleh tim persiapan atas keberatan masyarakat tentang kegiatan 

pengadaan tanah, tim ini akan mempertimbangkan diterima atau 

ditolaknya keberatan yang diajukan, dalam melakukan kajian 

handaknya dipertimbangkan apa yang menjadi keberatan dan 

siapa yang mengajukan keberatan serta seberapa banyak yang 

mengajukan keberatan, sebagai penengah maka tim keberatan harus 

mempertimbangkan dengan matang keberatan masyarakat sebelum 

membuat rekomendasi kepada Gubernur.

5. Penetapan Loksasi

Penetapan lokasi pegadaan tanah yang di lakukan oleh 

Gubernur merupakan kegitan terakhir dalam persiapan pengadaan 
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tanah, setelah itu bila ada gugatan pengadilan yang memutuskan, 

dalam hal ini tidak terlepas dari kewenangan dalam suatu negara, 

dalam UUPA ditentukan bahwa hak menguasai negara tersebut, 

memberi wewenang kepada negara, diantaranya untuk mengatur 

dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Berkaitan dengan 

kewenangan ini, untuk menyelenggarakan penyediaan tanah bagi 

berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat 

mencabut hak-hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian 

yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang, apabila 

upaya melalui cara musyawarah gagal membawa hasil (Penjelasan 

Umum UU No. 20 Tahun 1961).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Kualitas data yang di susun dalam dokumen perencanaan 

pengadaan tanah tidak sepenuhnya baik, hal ini terkait dengan 

pemahaman tentang dokumen perencanaan dari instansi yang 

memerlukan tanah dan koordinasi yang kurang baik dengan 

instansi yang bisa memberikan masukan tentang pembuatan 

dan isi dokumen perencanaan agar menjadi sebuah dokumen 

perencanaan yang ideal.

b. Dengan kualitas dokumen perencanaan yang belum baik 

apabila dokumen tersebut dijadikan dasar dalam kegitan 

persiapan, maka Implikasinya menyebabkan kegiatan persiapan 

pengadaan tanah menjadi terhambat, hal ini berkaitan dengan 

data pihak yang berhak dan luasan keliling yang dipakai dalam 

perencanaan yang kurang tepat, maka proses sosialisasi, 

pendataan awal dan konsultasi publik menjadi lebih lama. 



54 Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset

2. Saran

a. Kulitas data yang tertuang dalam perencanaan pengadaan tanah 

merupakan sebab dari ketidakcepatan proses-proses pengadaan 

tanah selanjutnya yaitu persiapan dan pelaksanaan, oleh sebab 

itu diperlukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan 

pengadaan tanah dengan memasukkan unsur pelaksana 

pengadaan tanah dari BPN dan di kuatkan dengan pembentukan 

petunjuk teknis yang dimuat dalam Perpres ataupun Keppres.

b. Penerapan dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam 

kegiatan persiapan harus dilaksanakan dengan cermat dan 

hati-hati serta melibatkan semua anggota tim persiapan dalam 

menentukan setiap tahapan kegiatan pengadaan tanah. 
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DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR 
UTARA TERHADAP EKSISTENSI TANAH 

ULAYAT DI KOTA SOLOK PROVINSI 
SUMATERA BARAT

Julius Sembiring, Rakhmat Riyadi

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2010, Walikota Solok mengeluarkan Keputusan 

Nomor 188.45/274/KPTS/WSL-2010 tentang Penetapan 

Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Berhubung pelaksanaan 

pembangunan Jalan Lingkar tersebut belum dapat dilaksanakan serta 

terjadinya perubahan peraturan pengadaan tanah, maka kemudian 

diterbitkan Keputusan Walikota Solok tanggal 21 Juli 2014 Nomor 

188.45-379 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah 

Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Keputusan ini juga 

kemudian diperpanjang dengan Keputusan Walikota Solok tanggal 

6 Juli 2017 Nomor 188.45-467 Tahun 2017 tentang Perpanjangan 

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar 

Utara Kota Solok. 

Perencanaan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok 

(JLUKS) dengan total panjang 8,2 km mulai dilaksanakan pada 
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tahun 2007 dengan target selesai hingga tahun 2014. Menurut 

Kepala Dinas PU Kota Solok, pembangunan JLUKS memang 

dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran namun 

tidak pernah absen setiap tahunnya. Pembukaan jalan lingkar utara 

tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan tempat permukiman 

baru karena kawasan pusat kota sudah padat penduduk dan juga 

dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas.

Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Solok tersebut terletak 

di 4 (empat) Kelurahan pada Kecamatan Tanjung Harapan, yaitu 

Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Nan 

Balimo, dan Kelurahan Laing. Total luas pengadaan tanah meliputi 

66.380 M2 (6,6 Ha) yang terdiri dari 58 bidang tanah. Data per Maret 

2018, dari 58 bidang tanah tersebut realisasi ganti ruginya adalah:

a. sejumlah 54 bidang (60.700 m2) sudah dibebaskan, dengan 

perincian:

- 52 bidang ganti rugi dengan uang sejumlah 

Rp.9.898.805.000,- dan

- 2 bidang ganti rugi dengan tanah,

b. sejumlah 4 (empat) bidang belum dibebaskan, karena:

-  2 orang belum bersedia menyerahkan sertipikat hak atas 

tanahnya; dan

-  2 orang tidak menerima jumlah ganti rugi.

Menurut informasi dari Kantor Pertanahan Kota Solok, seluruh 

tanah sejumlah 58 bidang yang terkena pengadaan tanah JLUKS 

tersebut adalah tanah ulayat. Jika keseluruhan tanah tersebut adalah 

tanah ulayat, dan berdasarkan data per Maret 2018 hanya 2 (dua) 

bidang yang ganti ruginya berupa penggantian tanah, maka hal 

tersebut menunjukkan bahwa terjadi pelepasan tanah ulayat1. Hal 

1 Dalam proses pengadaan tanah, maka seluruh tanah yang menjadi obyek 
pengadaan tanah ‘dilepaskan’ terlebih dahulu oleh pihak yang berhak 
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itu membawa konsekuensi pada ‘berkurang’nya eksistensi tanah 

ulayat khususnya di Kota Solok. 

Terdapat beberapa faktor penyebab berkurangnya tanah ulayat, 

namun secara umum terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu pelepasan 

tanah ulayat dan pendaftaran tanah ulayat. Pelepasan tanah ulayat 

oleh scholar lain disebut juga dengan ‘penjualan’ tanah ulayat dan 

hal itu telah berlangsung sejak lama. Sebuah catatan menjelaskan 

bahwa di Kota Padang ‘penjualan’ tanah pusaka2 telah terjadi pada 

tahun 1828 (Colombijn 2006, 248). Saat ini, ekspansi perkebunan 

kelapa sawit di Sumatera Barat menjadi penyebab utama menciutnya 

jumlah tanah ulayat dalam skala besar. 

Berkurangnya tanah ulayat tersebut merupakan kekhawatiran 

masyarakat Sumatera Barat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai 

adat dalam kehidupan sehari-hari, ‘karena tanah ulayat merupakan 

perekat hubungan kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau 

(Hermayulis 1999). Artinya, pembangunan JLUKS yang obyeknya 

adalah tanah ulayat dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial 

negatif seperti putus atau renggangnya hubungan kekerabatan atau 

tali silaturahim antar anggota masyarakat adat yang bersangkutan.

1.2. Permasalahan

Ada 2 (dua) hal yang menarik untuk dikaji dari proses pengadaan 

tanah JLUKS tersebut. Pertama adalah lamanya realisasi kegiatan 

pengadaan tanah tersebut dilakukan. Melihat pada Keputusan 

Penetapan Lokasi yang diterbitkan oleh Walikota Solok, pengadaan 

tanah JLUKS tersebut telah dimulai sejak tahun 2010 (bahkan 

perencanaannya telah dimulai sejak tahun 2007), dilanjutkan pada 

sehingga statusnya menjadi tanah negara, untuk kemudian diajukan 
dengan sesuatu hak atas tanah oleh pihak yang membutuhkan tanah. 

2 Tanah pusaka istilah yang digunakan untuk tanah ulayat kaum.
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tahun 2014 dan kemudian diperpanjang pada tahun 2017 sehingga 

telah memakan waktu selama 8 (delapan) tahun. 

Kedua, kekhawatiran akan berkurangnya tanah ulayat 

sebagaimana disinyalir di atas akan dicermati dalam pembangunan 

JLUKS tersebut. Oleh karena itu pelepasan tanah ulayat yang 

dilakukan serta bentuk ganti rugi berupa penggantian tanah akan 

dicermati dampaknya terhadap eksistensi tanah ulayat. Pencermatan 

dampak tersebut dilakukan dengan membandingkan dampak sosial 

sebagaimana tercantum dalam studi kelayakan dari Dokumen 

Perencanaan pembangunan JLUKS.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, 

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa proses pengadaan tanah untuk pembangunan JLUKS 

mengalami keterlambatan? 

2. Bagaimanakah dampak pengadaan tanah untuk pembangunan 

JLUKS terhadap eksistensi tanah ulayat? 

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini akan diketahui (1) faktor-faktor yang 

mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pengadaan tanah 

pembangunan JLUKS; (2) dampak langsung dan tidak langsung dari 

pengadaan tanah terhadap eksistensi tanah ulayat yang ada di Kota 

Solok. Dampak langsung yang dimaksud adalah bagaimana ‘ganti 

rugi’ pembangunan JLUKS mempengaruhi pola hubungan hukum 

antara pemegang hak atas tanah dengan tanah ulayatnya. Sementara 

itu dampak tidak langsung adalah pengaruh pembangunan JLUKS 

terhadap pola penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat yang tidak 

terkena pembangunan JLUKS.
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1.5. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi masukan 

secara akademis tentang 2 (dua) hal, yaitu mengenai perkembangan 

Hukum Tanah Adat khususnya tanah ulayat di Sumatera Barat. 

Melalui penelitian ini diketahui bagaimana tanah ulayat di Sumatera 

Barat berhadapan dengan pembangunan infrastruktur (jalan 

lingkar) di wilayah perkotaan yang mempengaruhi pola penguasaan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah ulayat tersebut. Kedua, 

penelitian ini juga memberi masukan secara akademis pada regulasi 

Pengadaan Tanah khususnya persoalan dampak langsung dan tidak 

langsung dari pembangunan jalan lingkar terhadap eksistensi tanah 

ulayat. 

Secara praksis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi 

pemikiran kepada pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan 

otoritas pertanahan tentang bagaimana seharusnya dan sebaiknya 

proses pengadaan tanah dilakukan dalam hal obyek pengadaan 

tanah adalah tanah adat.

II.1. Pengadaan Tanah 

Dilihat dari kepentingan dan tata caranya, terdapat 3 (tiga) jenis 

pengadaan tanah yaitu: (a) untuk kepentingan umum; (b) untuk 

kepentingan swasta; dan (c) untuk pembangunan yang bersifat 

khusus (Sembiring, 2018: 5). Terhadap masing-masing kepentingan 

tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. 

Dalam perkembangannya, regulasi pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum mengalami beberapa perkembangan 

pengaturan yang diawali dengan terbitnya UU No. 20 Tahun 1961 

tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang 

ada di Atasnya (LN 1961 No. 288). Terakhir, diterbitkan UU No. 2 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
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Kepentingan Umum, dan peraturan pelaksanaannya, yang dalam 

tulisan ini disingkat UUPT. 

Sebelum berlakunya UUPT, regulasi pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 

36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Beberapa hal 

penting dalam regulasi tersebut adalah:

a. Tujuh jenis kegiatan pembangunan yang diklasifikasikan sebagai 

kepentingan umum, yang salah satunya adalah jalan umum dan 

jalan tol.

b. Kesesuaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada 

RTRW yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bila daerah 

tersebut belum menetapkan RTRW, pelaksanaan pembangunan 

tersebut dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah 

atau kota yang telah ada.

c. adanya Panitia Pengadaan Tanah.

d. diberlakukannya lembaga konsinyasi dalam hal (1) tidak 

tercapai kesepakatan tentang mengenai lokasi dan bentuk/

besarnya ganti rugi; (2) terjadi sengketa kepemilikan; (3) satu 

atau beberapa orang pemilik tidak dapat ditemukan;

e. bentuk ganti rugi dapat berupa uang, dan/atau tanah pengganti, 

dan/atau pemukiman kembali, dan/atau gabungan dari dua 

atau lebih bentuk sebelumnya, dan bentuk lain yang disetujui 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

f. Bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat penggantiannya 

diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau 

bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

g. tanah yang digarap tanpa izin yang berhak atau kuasanya, 

penyelesaiannya dilakukan berdasarkan UU No.51 Prp. Tahun 

1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang 

Berhak Atau Kuasanya.
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h. Masih dipergunakannya lembaga pencabutan hak atas tanah 

dalam hal pemegang hak atas tanah tidak menerima keputusan 

Panitia Pengadaan Tanah, Bupati/Walikota atau Gubernur, 

atau Menteri Dalam Negeri; dan lokasi pembangunan yang 

bersangkutan tidak dapat dipindahkan. 

Sementara itu dalam UUPT, terdapat beberapa hal ‘baru’ 

dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, yaitu: (1) adanya 

4 (empat) tahapan yang merupakan rangkaian kegiatan yang 

berkesinambungan; (2) adanya lembaga appraisal untuk menilai 

besarnya ganti kerugian; (3) adanya bentuk ganti kerugian lain 

berupa kepemilikan saham; (4) dimungkinkannya gugatan TUN 

setelah penetapan lokasi, dan gugatan perdata setelah ditetapkan 

besar ganti kerugian; (5) pengaturan tentang tanah sisa; (6) 

ditiadakannya lembaga pencabutan hak atas tanah; (7) pengaturan 

tentang hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. 

Dalam UUPT terdapat 18 (delapan belas) jenis kegiatan 

pembangunan yang diklasifikasikan sebagai ‘kepentingan umum’ 

dan salah satunya adalah ‘jalan umum’ (Pasal 10 huruf b). Menurut 

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan ‘jalan’ 

adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, 

di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 

serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta apai, jalan lori, dan 

jalan kabel.

Berdasarkan UU Jalan, dilihat dari peruntukkannya maka jalan 

dibagi atas jalan umum dan jalan khusus. Dimaksud dengan ‘jalan 

umum’ adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, 

sedangkan ‘jalan khusus’ adalah yang dibangun oleh instansi, badan 

usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan 

sendiri. Sedangkan menurut Kamus Tata Ruang (Dirjen Cipta Karya 
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Departemen PU) ‘jalan lingkar’ adalah semua jalan yang melingkari 

pusat suatu kota yang fungsinya agar kendaraan dapat mencapai 

bagian kota tertentu tanpa harus melalui pusat kota atau bagian 

kota lainnya untuk mempercepat perjalanan dari satu sisi kota ke 

sisi lainnya. Dengan demikian, Jalan Lingkar Utara Kota Solok 

(JLUKS) termasuk dalam kriteria ‘kepentingan umum’ sehingga 

pengadaannya haruslah diproses sesuai mekanisme yang diatur 

dalam UUPT.

Dalam UUPT terdapat 4 (empat) tahapan kegiatan yang 

merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan, yaitu: 

A. Tahap Perencanaan, dimana keluarannya adalah tersedianya 

Dokumen Perencanaan yang disiapkan oleh pihak yang 

membutuhkan tanah. Penyusunannya dapat dilakukan 

dilakukan secara bersama-sama oleh Instansi yang memerlukan 

tanah bersama-sama dengan instansi teknis terkait atau dapat 

dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi 

yang memerlukan tanah. Adapun isi dari Dokumen Perencanaan 

adalah:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;

2. kesesuaian dengan RTRW dan Rencana Pembangunan 

Nasional dan Daerah;

3. letak tanah;

4. luas tanah yang dibutuhkan;

5. gambaran umum status tanah;

6. perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;

7. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

8. perkiraan nilai tanah;

9. rencana penganggaran.

 Dokumen Perencanaan disusun berdasarkan Studi Kelayakan 

yang mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis 

biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, 
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perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial 

yang mungkin timbul, dan studi lain yang diperlukan. Dokumen 

Perencanaan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah, 

dan diserahkan oleh Instansi yang memerlukan tanah kepada 

Pemerintah Provinsi. 

B. Tahap Persiapan, dimana keluarannya adalah keputusan 

penetapan lokasi. Adapun rangkaian kegiatan pada tahap ini 

adalah:

1.  Pembentukan:

a. Tim Persiapan yang terdiri dari instansi terkait, bupati/

walikota, instansi yang memerlukan tanah, SKPD 

terkait.

b. Tim Kajian yang terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi, 

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Instansi di 

bidang perencanaan pembangunan daerah, Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 

bupati/walikota/yang ditunjuk, dan akademisi.

c. Sekretariat Provinsi.

d. Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah kepada 

Bupati/Walikota. 

2. Pemberitahuan Rencana Pembangunan: diberitahukan 

kepada masyarakat pada lokasi pembangunan secara:

a. langsung (sosialisasi, tatap muka, atau surat 

pemberitahuan).

b. tidak langsung (media cetak atau media elektronik).

3. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan (30 hari)

4. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan (60 HK)/

Konsultasi Publik Ulang (30 hari kerja), yang meliputi:

a. Proses komunikasi dialogis atau musyawarah 

antar pihak yang berkepentingan guna mencapai 

kesepahaman dan kesepakatan;
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b. Pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak 

(dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat 

kuasa dari pihak yang berhak dan masyarakat yang 

terkena dampak;

c. Dilaksanakan di tempat rencana pembangunan atau di 

tempat yang disepakati,

d. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk Berita Acara 

sebagai dasar pengajuan penetapan lokasi.

5.  SK Penetapan Lokasi.

6.  Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan.

7.  Keberatan Pihak yang berhak, yang ditindaklanjuti dengan 

pembentukan Tim yang susunannya:

a. Sekda Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk sebagai 

Ketua merangkap anggota;

b. Kakanwil BPN sebagai Sekretaris merangkap anggota;

c. Instansi yang menangani urusan bidang perencanaan 

pembangunan daerah sebagai anggota;

d. Kakanwil Kemenkumham sebagai anggota;

e. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai 

anggota;

f. Akademisi sebagai anggota.

Tugas Tim adalah:

a. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan 

keberatan;

b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak 

yang keberatan;

c. Membuat rekomendasi diterima/ditolaknya keberatan, 

paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya laporan 

instansi tentang adanya keberatan.
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Hasil Kegiatan Tim dan tindak lanjutnya adalah:

a.  Rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan;

b.  Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya 

keberatan.

8. Pihak yang berkeberatan atas keputusan Gubernur tersebut 

dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dan putusannya 

dapat diajukan Kasasi ke MA. 

9.  Penetapan Lokasi oleh Gubernur dengan ketentuan:

a. Paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan 

penetapan lokasi dari instansi, atau

b. Ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan 

oleh Gubernur atas rekomendasi Tim Pengkajian 

keberatan;

c. Waktu: 2 tahun, dapat diperpanjang paling lama 1 

tahun;

d. Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi, 

pengadaan tanahnya tidak terpenuhi, sisa tanah yang 

belum selesai dilakukan proses ulang penetapan lokasi;

e. Gubernur bersama instansi mengumumkan penetapan 

lokasi.

10.  Dalam hal keberatan diterima oleh Gubernur, maka 

Gubernur memberitahukan kepada Instansi yang 

membutuhkan tanah untuk memindahkan lokasi 

pengadaan tanah.

11.  Penetapan Lokasi berlaku 2 tahun, dapat diperpanjang 1 

tahun. Setelah penetapan lokasi berlaku ketentuan berikut, 

yaitu: (a) pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak 

atas tanahnya kepada instansi melalui Lembaga Pertanahan; 

dan (b) Peralihan hak dilakukan dengan memberikan ganti 

kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman 

penetapan lokasi.
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C. Tahap Pelaksanaan, yang merupakan tahap pemutusan 

hubungan hukum dan pemberian ganti kerugian. Keluarannya 

yaitu tersedianya data subyek (pihak yang berhak), data obyek 

pengadaan tanah, dan dilakukannya proses pemberian ganti 

kerugian serta pelepasan hak atas tanah. 

Adapun rangkaian kegiatan pada tahap ini adalah:

1. Pembentukan Satgas A (data fisik) dan Satgas B (data 

yuridis);

2. Inventarisasi dan identifikasi Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang kegiatannya 

mencakup:

a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; 

dan

b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan objek 

pengadaan tanah

Kedua kegiatan ini paling lama 30 hari kerja.

3. Hasil inventarisasi dan identifikasi wajib diumumkan 

dalam waktu 14 hari kerja secara bertahap, parsial atau 

keseluruhan di Kantor Desa/Kelurahan, kantor Kecamatan, 

tempat pengadaan tanah dilakukan.

 Jika ada keberatan, diajukan pada Lembaga Pertanahan 

paling lama 14 hari kerja sejak pengumuman, dan dilakukan 

verifikasi dan perbaikan paling lama 14 hari kerja sejak 

diterimanya keberatan.

4. Penetapan Penilai.

5. Penilaian ganti kerugian.

6. Hasil Penilaian Ganti Kerugian disampaikan kepada 

Lembaga Pertanahan dengan Berita Acara, dan menjadi 

dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.

7. Sisa dari bidang tanah yang terkena pengadaan tanah yang 

tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan 
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dan penggunannya; pihak yang berhak dapat meminta 

penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.

8. Musyawarah Penetapan Bentuk/Besar Ganti Kerugian.

9. Pemberian Ganti Kerugian.

10. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah.

D. Tahap Penyerahan Hasil, yang terdiri dari:

1. Berita Acara Penyerahan, dan

2. Pelaksanaan Pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dari seluruh tahapan tersebut, 

proses pemberian ganti kerugian merupakan titik krusial dalam 

sebuah kegiatan pengadaan tanah. Banyak kasus pengadaan tanah 

yang mengalami ‘hambatan’ terkait persoalan ganti kerugian 

hingga berujung pada gugatan (perdata) di peradilan, atau 

terpaksa dilakukan konsinyasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke 

Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum.

Di banyak daerah – khususnya di pulau Jawa – pelaksanaan 

pengadaan tanah (Tahap Ketiga) berhadapan dengan persoalan 

dimana obyek pengadaan tanah merupakan tanah hak atau tanah 

yang dikuasai secara individual. Namun di luar pulau Jawa, ada 

persoalan khusus karena obyek pengadaan tanah bukan saja tanah 

hak yang dikuasai secara individual, namun terdapat juga tanah 

adat (tanah ulayat) yang dikuasai secara komunal. Subyek yang 

menguasai tanah adat yang komunalistik tersebut dikenal dengan 

berbagai nama, contohnya: di Bali adalah Desa Pakraman, di Toraja 

adalah Lembang, di Sumatera Selatan adalah Marga, dan di Sumatera 

Barat adalah Nagari.
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Terkait dengan obyek pengadaan tanah berupa tanah ulayat 

tersebut, UUPT dalam Penjelasan Pasal 40 menyatakan: Pihak yang 

berhak memperoleh ganti kerugian antara lain: (a) pemegang hak 

atas tanah; (b) pemegang hak pengelolaan; (c) nadzir, untuk tanah 

wakaf; (d) pemilik tanah bekas milik adat; (e) masyarakat hukum 

adat; (f) pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; 

(g) pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau (h) pemilik 

bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

Diuraikan lebih lanjut bahwa ‘ganti kerugian atas tanah hak ulayat 

diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, 

atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan.

Pasal 40 UUPT tersebut merinci ‘subyek’ dari tanah obyek 

pengadaan tanah yang dapat diganti rugi, yang 2 (dua) diantaranya 

terkait dengan tanah ulayat, yaitu pemilik tanah bekas milik adat 

dan masyarakat hukum adat. Dimaksudkan dengan ‘pemilik tanah 

bekas milik adat’ adalah pemegang hak milik atas tanah bekas tanah 

milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Konversi menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria 

(Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum).

Kepemilikan tanah bekas milik adat dibuktikan antara 

lain dengan: (a) petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir, 

Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama 

apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII 

Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA; (b) akta pemindahan hak 

yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh 

kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat sebelum 

berlakunya PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan 

disertai alas hak yang dialihkan; (c) surat tanda bukti hak milik yang 
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diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; (d) 

surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, 

baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai 

kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah 

dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau (e) surat 

keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan disertai dengan alas hak yang dialihkan.

Sementara itu subyek masyarakat hukum adat keberadaannya 

haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: (a) terdapat sekelompok 

orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai 

warga bersama suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang 

mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam 

kehidupannya sehari-hari; (b) terdapat tanah ulayat tertentu yang 

menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum adat 

tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-

hari; dan (c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, 

penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati 

oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut. Masyarakat 

hukum adat ini keberadaannya diakui setelah dilaksanakan 

penelitian dan ditetapkan dengan peraturan daerah setempat (Pasal 

22 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012).

 Obyek pengadaan tanah berupa tanah ulayat ini menimbulkan 

beberapa persoalan, yaitu: (1) Bagaimanakah kriteria menentukan 

satu bidang tanah ulayat yang akan diganti rugi tersebut? (2) 

Bagaimanakah menentukan satu kesatuan masyarakat adat sebagai 

pihak yang berhak atas ganti kerugian tersebut? Untuk memahami 

persoalan-persoalan ini maka haruslah terlebih dahulu dilakukan 

pengkajian pada masyarakat adat yang bersangkutan antara lain 

mengenai pola penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

adat, struktur kekerabatan yang ada, serta pelepasan hak atas tanah 

adat. 



72 Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset

Selain itu, dalam hal bentuk ganti kerugian terhadap tanah 

ulayat maka perlu diperhitungkan juga berbagai jenis kerugian 

yang timbul, yakni: (1) kehilangan tanah pertanian, pekarangan, 

akses ke hutan dan sumber daya alam (SDA) lain, tanah bersama; 

(2) kehilangan bangunan; (3) kehilangan penghasilan dan sumber 

penghidupan karena ketergantungannya kepada hutan dan SDA 

lainnya; (4) kehidupan pusat kehidupan dan budaya; (5) kehilangan 

kearifan lokal; dan (6) kehilangan jejaring sosial di tempat asalnya. 

(Maria S.W. Sumardjono 2018, 60). 

II.2. Tanah Ulayat di Sumatera Barat

Tanah adat dalam berbagai regulasi dan praktik pertanahan 

disebut juga dengan tanah ulayat atau tanah komunal. Dalam 

Hukum Tanah Nasional, tanah ulayat itu diakui dengan pembatasan 

tertentu, yakni mengenai eksistensi dan pelaksanaannya 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UUPA. Di Sumatera Barat 

tanah adat disebut dengan terminologi tanah ulayat yang meliputi 

seluruh sumber daya agraria. Pengertian tanah ulayat adalah bidang 

tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di 

dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan hak 

masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat (Pasal 1 angka 7 

Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah 

Ulayat dan Pemanfaatannya).

Hukum Adat Minangkabau membagi tanah ulayat atas: tanah 

ulayat Rajo, tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat 

kaum (H.N. Dt. Perpatih Nan Tuo, tanpa tahun: 41). Berikut ini 

penjelasan dari Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 mengenai 

keempat tanah ulayat tersebut. 

Tanah ulayat Rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta 

sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan 

dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan 
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ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Barat. 

Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam 

yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh 

ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan 

Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk 

pemanfaatannya. 

Tanah Ulayat Suku adalah hak milik atas tanah beserta sumber 

daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik 

kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan 

pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Tanah Ulayat 

Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya 

alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak milik semua 

anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan 

pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

Ulayat suku dan ulayat kaum yang dikenal oleh masyarakat 

adat Minangkabau bukanlah seperti pemahaman ulayat tetapi 

sebagai milik adat yang bersifat komunal dan obyeknya berupa 

tanah (Warman 2008, 60). Selanjutnya Warman (2008, 60-63) 

memberikan penjelasan tentang tanah ulayat suku dan ulayat kaum 

sebagai berikut:

“Suku (clan) merupakan gabungan atau biasanya terdiri atas 

beberapa kaum (sub-clan)... . Jika suatu suku mempunyai tanah yang 

merupakan kepunyaan bersama bagi seluruh anggota suku maka 

tanah tersebut yang dikenal dengan tanah ulayat suku. Keberadaan 

tanah ulayat suku juga ditentukan oleh besar kecilnya jumlah 

anggota sukunya. Jika jumlah anggota suatu suku masih relatif kecil 

dan tanah mereka belum terbagi, maka kedudukan tanah ulayat 

suku dalam hal ini sama dengan dengan tanah ulayat kaum, dengan 

kata lain posisinya sebagai pusako tinggi (pusaka tinggi). 
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Pada ulayat suku yang menganut kelarasan koto piliang 

keputusan dilakukan secara otokrasi dan mengenal pucuk adat 

atau raja adat. Ulayat suku yang mengenal kelarasan bodi caniago 

tidak mengenal pucuk adat, karena setiap penghulu suku (penghulu 

andiko) mempunyai posisi dan kedudukan yang sama. Selain itu, 

dikenal juga nagari yang memakai sistem kelarasan campuran.

Tanah ulayat kaum merupakan tanah yang dimiliki secara 

bersama, menurut hukum adat oleh suatu kaum (sub-clan) untuk 

kelangsungan hidup mereka, baik sebagai tempat tinggal, pertanian 

maupun sebagai tempat mereka berusaha di luar sektor pertanian. 

Pengaturan dan pengurusan mengenai pemanfaatan tanah ulayat 

kaum ini berada di bawah kewenangan mamak kepala waris atau 

kepala kaum, yang biasanya adalah laki-laki tertua dalam kaum yang 

bersangkutan.

Bentuk pemanfaatan tanah ulayat kaum bervariasi dan 

tergantung besar kecilnya jumlah anggota kaum yang bersangkutan. 

Jika jumlahnya besar dan terdiri dari beberapa jurai atau paruik 

(perut) maka ada kecenderungannya bahwa pemanfaatan tanah 

ulayat kaum ditentukan batas-batasnya berdasarkan jurai atau 

paruik yang ada. Konsekuensi dari tindakan ini adalah timbulnya 

tanah ganggam bauntuak (genggam beruntuk) bagi masing-masing 

jurai atau paruik. Mereka tidak boleh saling menggangu tanah 

mereka masing-masing kecuali bila diadakan kesepakatan baru di 

antara mereka.

Jika jumlah anggota kaumnya belum terlalu banyak dan jumlah 

jurai atau paruik juga sedikit, maka biasanya pemanfaatan tanah 

ulayat kaum tidak dibagi-bagi berdasarkan ganggam bauntuak. 

Dapat dikatakan bahwa hampir semua orang Minang yang tinggal 

di Sumatera Barat yang tidak bertempat tinggal di atas tanah hak 

milik mereka sendiri dan tidak menyewa rumah, dapat dipastikan 

bahwa mereka tinggal di atas tanah milik kaum. Setiap nagari 
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pasti mempunyai ulayat kaum, baik nagari yang berada di daerah 

kabupaten maupun nagari yang berada di wilayah kota. 

Tanah ulayat kaum disebut juga sebagai pusaka tinggi karena 

tidak dikenal lagi pemiliknya yang pertama (Thalib 1985, 4-5). Tanah 

ulayat kaum ini merupakan tanah adat yang paling eksis di antara 

jenis-jenis tanah adat lainnya di Sumatera Barat. Oleh karena itu 

untuk menentukan subyek yang berhak menerima ganti rugi serta 

kewenangan membuat keputusan dalam proses pengadaan tanah 

di Sumatera Barat, perlu terlebih dahulu menemukenali jenis tanah 

ulayat yang ada.

Berapakah luas tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat? Tidak 

diperoleh angka yang pasti. Otoritas Pertanahan mengatakan bahwa 

data luas tanah ulayat tidak ada oleh karena belum pernah dilakukan 

pengukuran terhadap tanah ulayat. Terkait dengan luas tanah 

ulayat tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang merilis 

dalam Catatan Akhir Tahun 2016 bahwa dari 4.229.700 hektar luas 

daratan Provinsi Sumatera Barat, 32,22% telah menjadi kawasan 

industri perkebunan sawit, pertambangan dan industri kayu hutan. 

Areal kawasan lindung dan konservasi mencapai 40,19% dan hanya 

menyisakan 27,58% untuk ruang hidup masyarakat (LBH Padang 

2016, 24). 

Data di atas menunjukkan bahwa tanah ulayat (kaum) 

mengalami penciutan yang cukup signifikan. Hal tersebut terjadi 

utamanya karena areal yang telah berubah fungsi menjadi ‘kawasan 

perindustrian’ – utamanya untuk perkebunan – pada awalnya 

merupakan tanah ulayat yang dilepas (menjadi tanah negara) untuk 

kemudian diberikan pada perusahaan perkebunan. Pelepasan 

tersebut mengakibatkan status tanah tersebut berubah, yang semula 

merupakan tanah ulayat kemudian menjadi tanah hak. Untuk usaha 

perkebunan hak atas tanah yang diberikan adalah hak guna usaha. 
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Hingga saat ini – untuk kepentingan pembangunan - proses 

penciutan tanah ulayat tetap berlangsung. Mochtar Naim (1991, 2) 

mengatakan bahwa sejak awal abad ke-20 kedudukan tanah ulayat 

makin melemah serta mengalami penggerogotan dari luar dan dari 

dalam. Dari luar melalui kekuasaan raja-raja maupun penghulu-

penghulu adat setempat, yang melakukan transaksi atas tanah-

tanah ulayat dengan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di 

bidang perkebunan ekspor. 

Dari dalam sistem ekonomi dan sosial yang terjadi saat ini 

telah mengakibatkan tanah ulayat di seluruh daerah di Indonesia 

berubah, dari komunalisme ke individualisme dan dari kolektivisme 

ke kapitalisme. Di Sumatera Barat faktor yang mengakibatkan 

penciutan tersebut adalah desakan kependudukan, tuntutan 

pembangunan khususnya usaha perkebunan (Mochtar Naim 1991, 

3-4). 

Sembiring (2018, 150-151) mengatakan bahwa penciutan tanah 

ulayat (adat) terjadi karena beberapa sebab, namun secara umum 

ada 2 (dua) hal yang mendominasi, yaitu: (a) melalui mekanisme 

pelepasan hak sehingga tanah ulayat tersebut statusnya berubah 

menjadi tanah Negara; dan (b) melalui proses pendaftaran tanah adat, 

baik yang komunal maupun individual sehingga tanah adat tersebut 

entitasnya berubah menjadi tanah hak. Terkait dengan pelepasan 

hak, Penjelasan Umum UUPA angka (3) menyatakan bahwa dalam 

hal pemberian sesuatu hak atas tanah maka kepentingan dari sesuatu 

masyarakat hukum adat harus tunduk pada kepentingan nasional 

dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya 

harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas. Dengan demikian 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan melakukan pelepasan 

hak dan akan diberi recognitie. 

Secara teknis juridis, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 

adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang 
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hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan 

ganti kerugian atas dasar musyawarah. Dalam praktik, pelepasan hak 

dilakukan karena entitas tanah yang ada tidak memungkinkan untuk 

diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang membutuhkan 

tanah, dalam kasus ini tanah ulayat yang akan dibuka menjadi usaha 

perkebunan, transmigrasi, kawasan wisata dsb. (Sembiring 2018, 151).

Dalam hal dilakukan pelepasan tanah ulayat (kaum) – juga 

dalam hal dilakukan pendaftaran tanah – maka selain memerlukan 

persetujuan (pembubuhan tanda tangan) dari seluruh anggota kaum 

(genealogis), juga diperlukan persetujuan (pembubuhan tanda tangan) 

dari penguasa adat. Di Sumatera Barat, dokumen yang menunjukkan 

keseluruhan anggota kaum disebut dengan ranji, dan seluruh anggota 

kaum yang tertera dalam ranji itu menandatangani persetujuan 

dilakukannya pelepasan atau pendaftaran tanah ulayat kaum tersebut. 

Selain persetujuan dari keseluruhan anggota kaum, pelepasan 

atau pendaftaran tanah ulayat kaum juga memerlukan persetujuan 

dari penguasa adat setempat. Penguasa adat tersebut secara umum 

adalah (berjenjang dari bawah ke atas): 

Ragaan di atas menunjukkan bahwa dalam suatu kaum terdapat 

beberapa anggota kaum yang umumnya terdiri dari 3 (tiga) generasi. 

Masing-masing anggota kaum memiliki 1 (satu) rumah gadang 

yang dipimpin oleh mamak rumah atau tungganai. Kumpulan dari 

anggota kaum tersebut disebut dengan sekaum yang dipimpin oleh 
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MKW, yaitu saudara laki-laki ibu, biasanya yang tertua yang juga 

merupakan mamak rumah. Ada kalanya MKW bukanlah saudara 

laki-laki ibu yang tertua, namun dipilih berdasarkan kecakapan 

karena dianggap lebih mempunyai kemampuan untuk mengurus 

anggota kaumnya. MKW bertanggung jawab atas seluruh persoalan 

kehidupan dari anggota kaumnya.

Di atas MKW struktur pemerintahan adat adalah Penghulu 

Suku, yaitu pemimpin adat yang berasal dari masing-masing suku. 

Penghulu suku merupakan mamak suku yang bergelar Datuak dari 

gelar pusaka kaumnya (sako), turun temurun dari ninik turun ke 

mamak, dari mamak ke kemanakan (Yakub 1995, 23). 

Di Kanagarian Solok, penghulu suku disebut dengan ampek jinih 

yang terdiri dari 4 (empat) orang – namun ada juga yang terdiri dari 

7 (tujuh) orang - yaitu pemuka adat dengan jabatan Tua Adat, Manti 

Adat, Malin Adat, Dubalang Adat,; sementara itu di daerah Pasaman, 

Penghulu Suku disebut dengan Datuk atau Bosa-Bosa Adat. Tua Adat 

disebut juga dengan penghulu, yang merupakan pemimpin adat 

dalam sukunya. Penghulu diangkat berdasarkan kesepakatan kaum. 

Manti asal katanya dari mantri, yaitu orang cerdik yang dipercaya 

membantu penghulu dalam sukunya. Malin adalah sebutan untuk 

orang alim (ulama). Sebelum Islam masuk ke Minangkabau disebut 

pandito. Dubalang disebut hulubalang, yang bertugas mengawal 

seorang pemimpin dan membantu penghulu, menjaga keamanan 

dalam suatu kaum atau nagari. Di bidang keamanan bertindak 

sebagai polisi. (Penghulu tt, 17-18).

Kerapatan Adat Nagari adalah pemimpin adat dalam sebuah 

nagari yang struktur pemerintahan adatnya terdiri dari (1) seorang 

wali nagari (eksekutif); (2) Badan Perwakilan Anak Nagari yang 

terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh warga masyarakat 

(legislatif); dan (3) Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari 

terdiri dari utusan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo 
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kanduang dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan 

berkembang dalam nagari (yudikatif) (Effendi 2006, 28). 

Dalam UUPT dinyatakan bahwa pelepasan hak adalah kegiatan 

pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara 

melalui Lembaga Pertanahan. (Pasal 1 angka 9). Menurut Pasal 131 

ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka 

pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan melalui:

a. akta notaris, yang menyatakan bahwa pemegang yang 

bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau

b. surat keterangan dari pemegang hak, bahwa pemegang hak yang 

bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan 

dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau

c. surat keterangan dari pemegang hak, bahwa pemegang hak 

yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di 

depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Melalui mekanisme pelepasan, hak atas tanah yang dilepaskan 

statusnya menjadi tanah Negara dan kemudian diajukan 

permohonan hak atas tanah oleh pihak yang membutuhkan tanah. 

Pelepasan tersebut umumnya dengan pemberian ganti kerugian 

kepada pemegang hak atas tanah.

Dalam hal pelepasan tanah ulayat dengan ganti rugi dalam 

bentuk uang, maka perlu diperhatikan pembagian uang ganti 

kerugian serta pemanfaatannya. Dalam hal pelepasan tanah ulayat 

dengan ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti, maka perlu pula 

diperhatikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

pengganti tersebut. 

Pelepasan tanah ulayat dilakukan baik untuk kepentingan umum 

ataupun untuk kepentingan swasta. Saat ini terdapat perbedaan 
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dalam proses pelepasan untuk kedua kepentingan tersebut dimana 

pelepasan untuk kepentingan umum (dengan luas 5 ha atau lebih) 

dilakukan melalui Pelaksana Pengadaan Tanah. Sementara itu 

pelepasan tanah ulayat untuk kepentingan swasata (atau untuk 

kepentingan umum yang luasnya di bawah 5 ha.) dapat dilakukan 

langsung antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan 

tanah. Adapun status tanah ulayat pasca pelepasan tersebut – baik 

untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasata – 

adalah sama, yaitu sama-sama berubah status menjadi tanah negara, 

untuk kemudian diajukan dengan sesuatu hak atas tanah yang sesuai 

bagi pihak yang membutuhkan tanah.

II.3. Penelitian Terdahulu

Dilihat dari judulnya, terdapat 3 (tiga) isu berkenaan dengan 

penelitian ini yaitu tentang (1) pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum; (2) dampak pengadaan tanah terhadap eksistensi tanah 

ulayat; (3) pelepasan tanah ulayat. Berdasarkan penelusuran 

penelitian yang ada, ditemukan 4 (empat) penelitian yang relevan 

dengan topik ini, yaitu:

a. Julius Sembiring et al, 2004, Studi Pelepasan Tanah Ulayat 

Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten 

Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Laporan Penelitian Dosen, 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta. 

 Penelitian ini menganalisa pelepasan tanah ulayat untuk 

kepentingan swasta, yaitu pembangunan perkebunan kelapa 

sawit di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman, 

yaitu P.T. Pasaman Marama Sejahtera dan P.T. Anam Koto.

 Dari 5 (lima) ‘Surat Penyerahan Tanah Ulayat’ yang diperoleh 

dalam Penelitian tersebut menunjukkan beberapa hal, yaitu:

1) Pelepasan tanah ulayat merupakan perbuatan hukum 3 

(tiga) pihak, yaitu pihak yang mempunyai tanah ulayat, 
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pihak swasta yang membutuhkan tanah, dan Bupati Kepala 

Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman sebagai pihak yang 

menerima pelepasan tanah ulayat;

2) Pasca pelepasan, pihak yang membutuhkan tanah diberi 

jangka waktu antara 1 – 3 tahun untuk mengusahakan tanah 

ulayat yang telah dilepaskan tersebut untuk dibangun usaha 

perkebunan;

3) Pelepasan tersebut dilakukan dengan pemberian ganti 

kerugian yang disebut dengan silih jariah. 

b. Renardy Gabriel Martua Haposan Tambunan 2004, Studi Tentang 

Pelepasan Tanah Adat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota 

Jayapura Provinsi Papua, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan 

Nasional, Yogyakarta.

 Penelitian ini mengkaji 27 jenis dokumen pelepasan tanah adat 

dalam kurun waktu antara tahun 1994 sampai dengan tahun 

2002. Dari 27 jenis dokumen tersebut disimpulkan beberapa 

hal, yaitu:

1) bahwa baik tanah yang luasnya < 1 hektar dan yang luasnya > 

1 hektar proses pelepasannya dilakukan dengan 2 (dua) cara 

yaitu (a) secara langsung melalui jual beli atau hibah; dan (b) 

dilakukan dengan melibatkan Panitia dan pelaksanaannya 

sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah;

2) pengadaan tanah yang tidak melibatkan Panitia Pengadaan 

Tanah memicu berbagai gugatan dari masyarakat pemilik 

tanah;

3) sebagian pelepasan tanah adat tersebut dilakukan tanpa 

melalui atau sepengetahuan ondoafi/kepala adat;

4) besaran ganti rugi tanaman ditetapkan dengan harga dasar 

yang ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II Jayapura;
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5) pelepasan tanah adat dibuat dengan dokumen berjudul 

‘Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Kepada 

Negara’ secara sepihak dengan disaksikan Camat dan 

Kepala Desa setempat, dan diketahui juga oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kotamadya Jayapura;

6) pelepasan tanah adat disertai pemberian ganti kerugian. 

c. Dwi Setianingsih, 2012, Dampak Sosial Pembebasan Tanah 

Proyek Pembangunan Infrastruktur Untuk Kepentingan Umum 

(Studi Kasus Proyek Banjir Kanal Timur, di Kelurahan Pondok 

Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, 

Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen 

Sosiologi, Universitas Indonesia.

 Penelitian ini melihat pada dampak sosial negatif dari 

pembangunan infrastruktur Proyek Banjir Kanal Timur. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa dampak sosial pembebasan tanah 

adalah: (1) konflik horizontal antar orang terkena dampak; (2) 

konflik antar orang terkena dampak dengan aparat negara; dan 

(3) putusnya kekerabatan dan tali silaturahmi. 

d. Afriyandi Musra 2014, ‘Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

penyebab keterlambatan pembangunan JLUKS terjadi pada 3 

(tiga) tahap yaitu Tahap Persiapan (5 faktor), Tahap Pengadaan 

Barang/Jasa (8 faktor), dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi (27 

faktor). Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang terkait dengan 

isu pertanahan adalah pada Tahap Persiapan, yaitu: (1) terlambat 

pengadaan lahan, (2) perbedaan penilaian harga lahan, (3) 

kenaikan harga ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman, (4) 

penelitian kondisi lapangan kurang akurat, dan (5) kurangnya 

sumber pembiayaan untuk pengadaan lahan (Afriyandi Musra, 

2014:80).

e. Andriani Gita Swela, Analisis Dampak Pembebasan Tanah dan 

Nilai Ganti Rugi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 

Dalam Pembangunan Waduk Logung di Desa Kandangmas dan 
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Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus, Jurusan Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro 

Semarang.

 Penelitian ini menunjukkan dampak sosial dari pengadaan 

tanah untuk pembangunan waduk, yaitu: keresahan masyarakat, 

perubahan pola hubungan sosial antar masyarakat, dampak 

ekonomi khususnya ketidaksesuaian nilai ganti rugi, dan dampak 

lingkungan berupa penurunan kualitas udara, kebisingan, 

kerusakan jalan, dan penurunan beberapa komponen hidrologi 

sungai.

III.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu di Kanwil ATR/

BPN Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Di sini penelitian 

diawali untuk memperoleh data tentang kebijakan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat mengenai pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum khususnya terhadap tanah 

adat. Selanjutnya lokasi penelitian adalah di Kota Solok pada lokasi 

pembangunan JLUKS. Di Kota Solok diteliti mengenai proses dan 

tahapan pembangunan Jalan Lingkar Utara, proses pelepasan tanah 

adat, dan dampak pembangunan JLUKS terhadap eksistensi tanah 

adat, yaitu dampak langsung (yang terkena pembangunan JLUKS) 

dan dampak tidak langsung (tanah adat di sekitar pembangunan 

JLUKS). 

III.2. Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat empiris dan normatif, yaitu melakukan 

pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian 

kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan di Kota Solok yaitu pada 

pengadaan tanah Jalur Lingkar Utara (JLUKS). Dalam penelitian 
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lapangan dilihat bagaimana pembangunan JLUKS memberikan 

dampak baik terhadap pemegang tanah ulayat yang diganti rugi, 

maupun bagi pemegang tanah ulayat sekitarnya yang tidak terkena 

pembangunan JLUKS. 

Secara umum wawancara dilakukan pada Panitia Pelaksana 

Pengadaan Tanah, pihak yang membutuhkan tanah (PU Kota 

Solok), Pemerintah Kota Solok, tokoh adat, akademisi, dan aparat 

pemerintah desa (Nagari). Secara khusus, perolehan data ‘dampak 

langsung’ dilakukan terhadap pemegang tanah ulayat yang tanahnya 

terkena pengadaan JLUKS, baik yang menerima bentuk ganti rugi 

berupa uang maupun tanah pengganti. Sementara itu perolehan 

data ‘dampak tidak langsung’ dilakukan secara purposive sampling 

dari pemegang tanah ulayat yang berada di sekitar lokasi pengadaan 

tanah JLUKS.

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data berupa 

peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah dan juga 

tentang penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat di 

Sumatera Barat pada umumnya dan di Kota Solok pada khususnya.

III.3. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Terhadap 

pertanyaan penelitian pertama, yakni proses dan mekanisme 

pengadaan tanah untuk pembangunan JLUKS dikaji hal-hal tentang:

1) Kegiatan dari masing-masing tahapan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum; 

2) proses pengadaan tanah untuk pembangunan JLUKS; 

3) kriteria dan tata cara menentukan pihak yang berhak menerima 

ganti rugi atas tanah adat; 

4) Proses ganti rugi terhadap tanah-tanah adat, baik ganti rugi 

uang maupun ganti rugi tanah; 

5) Mekanisme pelepasan tanah adat,
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6) Mekanisme pemberian ganti rugi tanah adat, baik ganti rugi 

uang maupun ganti rugi tanah.

Pertanyaan kedua tentang dampak, baik langsung maupun 

tidak langsung, dari pengadaan tanah untuk pembangunan JLUKS 

terhadap eksistensi tanah adat akan diteliti hal-hal sebagai berikut:

a. Terhadap dampak langsung dibagi 2 (dua) kelompok 

berdasarkan bentuk ganti rugi yang diterima, yaitu:

1) dalam hal ganti rugi berupa uang yang diteliti yaitu:

a) kesediaan menerima besaran ganti rugi;

b) pembagian uang ganti rugi antar anggota kaum;

c) pemanfaatan uang ganti rugi;

d) pengaruh ganti rugi ‘uang’ terhadap hubungan 

kekerabatan.

2) Dalam hal bentuk ganti rugi berupa tanah pengganti maka 

yang diteliti adalah:

a) alasan memilih bentuk ganti rugi berupa tanah 

pengganti;

b) dasar dan kriteria penghitungan luas dan letak tanah 

pengganti;

c) status tanah pengganti, apakah tetap sebagai tanah 

adat atau bukan. 

b. Terhadap dampak tidak langsung, yaitu: 

1) tanggapan masyarakat, wali nagari dan mamak kepala waris 

yang tanahnya tidak terkena kegiatan pengadaan tanah 

untuk pembangunan JLUKS, 

2) dampak pembangunan JLUKS terhadap penggunaan tanah 

adat yang terletak di sekitarnya,

3) dampak pembangunan JLUKS terhadap pemanfaatan tanah 

adat yang terletak di sekitarnya.
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IV.1.  Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan 
Lingkar Utara Kota Solok (JLUKS)

a. Riwayat Tanah JLUKS 

Riwayat penguasaan tanah yang menjadi obyek JLUKS adalah 

sebagai berikut:

1) Pada awalnya sebagian tanah pada areal JLUKS merupakan 

tanah ulayat kaum Nan Balimo yang diserahkan oleh Ninik 

Mamak/IV Jinih seluas 240 ha. berdasarkan Surat Pernyataan 

Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Mei 1976 yang 

ditandatangani oleh Penghulu Suku, Malin Adat, Manti Adat, 

Dubalang Adat, Pemuncak Suku, Orang Tua Adat, 2 orang yang 

tidak disebut Jabatannya (selaku Ampek Jinih); dan diketahui 

oleh Kepala Resort Kampung Jawa Kotamadya Dati II Solok dan 

Kepala Resort Nan Balimo Kotamadya Dati II Solok; beserta 

2 (dua) orang Saksi. Pelepasan dilakukan secara cuma-cuma 

dalam rangka untuk pembangunan Kota Solok. Surat Pernyataan 

tersebut merupakan ‘ralat’ atas Surat sejenis yang dibuat pada 

tahun 1971.

2) Atas dasar Surat Pernyataan Penyerahan Pelepasan Hak Atas 

Tanah tersebut, pada tanggal 19 Oktober 1976 dibuatlah Surat 

Penyerahan dan Penerimaan Hak Atas Tanah dari Ninik Mamak 

Resort Nan Balimo selaku Pihak Pertama, dan Walikota Solok 

selaku Pihak Kedua di hadapan Kepala Sub Direktorat Agraria 

Kotamadya Dati II Solok. Tanah dimaksud diserahkan kepada 

‘Negara’ secara cuma-cuma untuk kemudian agar Pemerintah 

Kota Solok dapat mengajukan sesuatu hak atas tanah yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

3) Hingga tahun 1996 tanah ulayat yang diserahkan tersebut tidak 

dilakukan pembangunan oleh Pemerintah Kota Solok;

4) Pada tahun 1996, atas tanah yang diserahkan tersebut dilakukan 

pembagian pemilikan tanah berdasarkan Surat Keputusan 
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Walikota KDH Tingkat II Kota Solok tgl. 4 Desember 1996 

No.188.45/231/SK/WSL-1996 tentang Pembagian Pemilikan 

Tanah Atas Tanah Pemerintah Daerah Yang Terletak di Kelurahan 

Nan Balimo dan Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung 

Harapan 

5) Pada tahun 1997 dikeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya 

KDH Tingkat II Solok tanggal 19 Agustus 1997 Nomor 188.45/312/

SK/WSL-1997 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah 

Perkotaan.

6) Pada tahun 1998 sebagian areal tersebut ditegaskan menjadi 

tanah negara obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 58-VI-1998 tanggal 15 April 1998, seluas ± 120 

Ha, yang terletak di Kelurahan Nan Balimo dan Kampung Jawa 

Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

7) Pada tahun 1998, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 420.3-248/HM/KEP/BPN 98 atas tanah yang telah 

dikonsolidasi tersebut diberikan Hak Milik kepada Aminuddin 

Rajo Sampono dkk sebanyak 489 (empat ratus delapan puluh 

sembilan) orang seluas ± 120 ha. 

8) Menurut Kabag Hukum Pemko Solok, pada waktu ditetapkan 

sebagai obyek Konsolidasi Tanah Perkotaan telah terdapat 

penolakan dari sebagian masyarakat karena persoalan lokasi 

yang dianggap tidak tepat. Ketika diberikan Hak Milik sejumlah 

489 bidang tanah, terbit sertipikat sejumlah 201 bidang dengan 

perincian 12 bidang atas nama Pemerintah Kota Solok dan 189 

bidang tanah atas nama perorangan. Atas tanah yang telah 

diberikan Hak Milik tersebut banyak yang diagunkan ke Bank 

namun menjadi persoalan ketika akan dieksekusi karena letak 

tanah tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Surat 

Ukur/sertipikat. Selain itu, para ninik mamak yang melakukan 
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pelepasan (angka 1 di atas) beranggapan bahwa masih terdapat 

‘sisa’ tanah meski telah dilakukan pembagian Hak Milik .

9) Dalam situasi seperti tersebut di atas, pada sebagian areal bekas 

konsolidasi tanah perkotaan itu ditetapkan sebagai lokasi 

JLUKS. 

b. Pengadaan Tanah JLUKS

Perencanaan pengadaan tanah JLUKS telah dimulai sejak tahun 

2006, namun karena keterbatasan anggaran pelaksanaannya baru 

dimulai pada tahun 2010, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan 

Walikota Solok tanggal 10 juni 2010 Nomor 188.45/274/KPTS/WSL-

2010 tentang Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara Kota Solok. 

Adapun penanggungjawab pelaksananya sejak tahun 2006 s/d 

2014 oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Solok; dan sejak tahun 

2015 s/d sekarang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pemerintah Kota Solok. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2012 ada 

dilakukan ‘pembebasan’ tanah di setiap tahunnya, dan pada tahun 

2012-2013 proses pembebasan mengalami stagnan.

Selain karena keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kota 

Solok, proses pembebasan atas tanah ulayat kaum mengalami 

keterlambatan karena: 

(1) Diperlukan waktu relatif lama untuk memperoleh kesepakatan 

kaum. Lamanya proses kesepakatan tersebut karena harus 

disetujui oleh semua anggota kaum (dibuat dalam bentuk ranji). 

Dalam kasus tertentu sebagian anggota kaum berada di luar 

kota (di rantau) sehingga proses persetujuan ditempuh dengan 

mengirimkan dokumen terkait untuk ditandatangani, atau 

menunggu yang bersangkutan kembali ke kampung halaman. 

(2) adanya biaya yang relatif besar untuk memperoleh persetujuan 

Penguasa Adat. Dokumen penguasaan tanah (alas hak) 

memerlukan paling tidak 3 (tiga) jenjang persetujuan. Di 
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Kanagarian Solok (di Kota Solok terdapat dua nagari yaitu 

Nagari Solok dan Nagari Laing) ketiga jenjang tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 Menurut penuturan salah seorang informan dari Kantor 

Pertanahan Kota Solok, pernah diketahuinya bahwa biaya untuk 

memperoleh tanda tangan dari masing-masing pemuka adat 

(ampek jinih) bisa mencapai Rp. 6 juta, sehingga jika jumlah 

ampek jinih tersebut 4 (empat) orang sudah mencapai Rp.24 juta. 

(3) selain itu ada klaim sporadis dari beberapa orang yang mengaku 

sebagai anggota kaum sehingga proses pembayaran ganti rugi 

menjadi tersendat; 

(4) adanya proses turun waris pada tanah-tanah yang telah dihaki 

oleh perorangan, sehingga memerlukan proses penyelesaian 

pembuatan alas hak.

Sejalan dengan diberlakukannya UU No.2 Tahun 20012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan 

peraturan pelaksanaannya yang mensyaratkan kegiatan pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan tahapan 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan terkait, maka sejak tahun 2014 kegiatan pembangunan 

JLUKS dilakukan ‘mengikuti’ ketentuan yang terdapat dalam UU 

No.2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksananya.
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b.1. Tahap Perencanaan

Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Solok selaku Pihak yang 

membutuhkan tanah menyusun Dokumen Perencanaan berdasarkan 

Surat No.590/042/DPU/I-2014 tanggal 20 Januari 2014 (terlampir). 

Dalam Dokumen Perencanaan tersebut dinyatakan bahwa:

1) JLUKS merupakan program strategis Kota Solok, sehingga 

menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota Solok;

2) JLUKS telah sesuai dengan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2013-

2031;

3) Lokasi pembangunan JLUKS yang dibebaskan terletak di Badar 

Pandung Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah; dan di Kampung 

Jawa, Nan Balimo dan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan yang 

sesuai dengan Peta Rincikan dan situasi JLUKS yang ditetapkan 

oleh Kantor Pertanahan Kota Solok tanggal 20 Desember 2005;

4) Panjang JLUKS adalah ± 7,9 km, dan sampai tahun 2012 telah 

dibebaskan sepanjang ± 4,7 km sehingga sisanya adalah 

sepanjang ± 3,2 km. Pada areal sepanjang ± 3,2 km tersebut 

terdapat bidang tanah Lembaga Penelitian Tanaman Industri 

(LPTI) yang terkena pembangunan sepanjang ± 400 m sehingga 

sisa tanah yang akan dibebaskan adalah 2,8 km. Dengan demikian 

perkiraan luas tanah yang akan dibebaskan selanjutnya adalah ± 

2.800 m x 28 m (lebar jalan) = ± 78.400 m2;

5) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan JLUKS 

selama 5 (lima) tahun dimulai awal 2014 sampai akhir 2018;

6) Penganggaran tahun 2014 direncanakan sebesar Rp. 

4.056.000.000,- pada Dinas PU Kota Solok dan Rp. 426.064.500,- 

pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Solok;

7) Pembangunan JLUKS diharapkan menjadi pemicu untuk 

percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota 

Solok.
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Beberapa hal dalam Dokumen Perencanaan tersebut yang 

belum diuraikan dengan detail adalah:

1) Gambaran umum status tanah. Mengingat bahwa pelaksanaan 

kegiatan pembangunan JLUKS telah dilakukan sejak tahun 2010, 

seyogianya status masing-masing bidang tanah yang menjadi 

obyek pengadaan tanah telah dapat diketahui secara detail;

2) Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan perkiraan 

jangka waktu pelaksanaan pembangunan jalan belum terurai 

secara jelas;

3) Belum terdapat perkiraan nilai tanah yang dianggarkan;

4) Rencana penganggaran yang disusun hanya tahun 2014, 

sementara itu tahun 2015-2018 belum direncanakan 

penganggarannya;

5) Belum terdapat studi kelayakan yang mencakup survei 

sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat 

pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai 

tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin 

timbul.

b.2. Tahap Persiapan

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

1) Pembentukan Tim Persiapan berdasarkan Keputusan Walikota 

Solok No.188.45/57/KPTS/WSL-2014 tanggal 28 Januari 2014 

tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum di Kota Solok;

2) Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-379 Tahun 2014 

tanggal 21 Juli 2014 tentang Penetapan Lokasi Jalan Lingkar Utara 

Kota Solok. Oleh karena jangka waktu yang ditetapkan dalam 

penetapan lokasi belum dapat diselesaikan, maka penetapan 

lokasi tersebut diperpanjang dengan:
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3) Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-528 Tahun 2016 

tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah 

Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Terakhir, sebagai 

perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi maka diterbitkan 

lagi:

4) Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-467 Tahun 2017 

tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah 

Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tanggal 6 Juli 

2017.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal dalam Tahap 

Persiapan ini, yaitu:

1) tidak dibentuknya Tim Kajian;

2) kurangnya dilakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan 

JLUKS;

3) tidak dilakukannya konsultasi publik;

4) jangka waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan tidak sesuai 

dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

b.3. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini diterbitkan beberapa 

dokumen terkait, yaitu:

1) Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta 

Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan 

Lingkar Utara Tahun 2015 Kota Solok Kelurahan Tanah Garam 

Kecamatan Lubuk Sikarah Nomor 357/13.72/III/2015.

2) Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta 

Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan 

Lingkar Utara Tahun 2015 Kota Solok Kelurahan Kampung Jawa 

Kecamatan Lubuk Sikarah Nomor 358/13.72/III/2015.

3) Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta 

Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan 
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Lingkar Utara Tahun 2015 Kota Solok Kelurahan Nan Balimo 

Kecamatan Lubuk Sikarah Nomor 359/13.72/III/2015.

4) Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi 

Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah 

Jalan Lingkar Utara Tahun 2015 Kota Solok Kelurahan Laing 

Kecamatan Lubuk Sikarah Nomor 360/13.72/III/2015.

5) Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang 

Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Lingkar 

Utara Tambahan Tahun 2016 Kota Solok Kelurahan Laing 

Kecamatan Tanjung Harapan Nomor 590/13.72/2016 tanggal 4 

November 2016 oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

6) Penilaian atas tanah, bangunan, tanam tumbuh serta sarana 

pelengkap lainnya dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik 

Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan; dengan 

hasil penilaian tanggal 8 Mei 2015, dengan Nomor Laporan 038-

B/PNL-P/MBPRU-JBI/AS/V/2015 atas Nomor Proyek 038-B/

PNL-P/PEMKO-SOLOK/V/2015. 

7) Keputusan Walikota Solok Nomor 188-45-725 Tahun 2016 

tanggal 14 November 2016 tentang Penetapan Tukar Menukar 

Tanah Masyarakat yang Terkena Pembangunan Jalan Lingkar 

Utara (JLU). Bidang tanah yang dilakukan tukar menukar adalah 

milik Ibu Mardasni, seluas 350 m. Tanah diperoleh dengan 

pembelian pada tahun 2013 dan belum dibalik nama. Menurut 

Ibu Mardasni, tidak ada proses sosialisasi pengadaan tanah dan 

yang bersangkutan dipanggil ke Bagian Tata Pemerintahan Kota 

Solok untuk dilakukan proses tukar menukar dengan tanah 

milik Pemerintah Kota Solok yang bersertipikat Hak Pakai.

8) Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang 

Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Lingkar 

Utara Tambahan Tahun 2016 Kota Solok Kelurahan Laing 

Kecamatan Tanjung Harapan Nomor 453/13.72/2017 tanggal 14 

juni 2017 oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
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9) Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang 

Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Lingkar 

Utara Kota Solok dilakukan secara bertahap, yaitu:

a) Nomor 357/13.72/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;

b) Nomor 358/13.72/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;

c) Nomor 359/13.72/III/2015 tanggal 13 Maret 2015; 

d) Nomor 360/13.72/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;

Jumlah keseluruhannya 55 (lima puluh lima) bidang.

e) Nomor 590/13.72/XI/2016 tanggal 4 November 2016, 

sebanyak 2 (dua) bidang;

f) Nomor 453/13.72/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017; dan

g) Nomor 758/13.72/ /2017 tanggal 23 November 2017.

 Jumlah keseluruhan bidang tanah 58 (lima puluh delapan) 

bidang.

10) Penilaian atas obyek pengadaan tanah dilakukan oleh KJPP 

Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan sebanyak 

3 (tiga) kali, yaitu:

a) Tgl. 8 Mei 2015;

b) Tgl. 16 November 2017; dan

c) Tgl.28 November 2017. 

 Data per tanggal 28 Agustus 2018 telah dibayarkan ganti rugi 

sejumlah 52 (lima puluh dua) bidang seluas 63,021 ha, dengan 

total pembayaran ganti rugi sejumlah Rp.10.042.055.000,- 

(sepuluh miliar empat puluh dua juta lima puluh lima ribu 

rupiah).

11) Sampai dengan September 2018 masih terdapat 1 (satu) bidang 

tanah yang belum diselesaikan proses pembayaran ganti ruginya 

namun tidak dilakukan konsinyasi.
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IV.2.  Dampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan JLUKS 
Terhadap Eksistensi Tanah Ulayat

Terdapat keluhan dari beberapa pihak bahwa tanah adat 

merupakan ‘penghambat’ dalam kegiatan pengadaan tanah. Hal 

tersebut sesungguhnya terjadi dalam hal tanah adat tersebut 

merupakan milik bersama sehingga diperlukan kesepakatan 

keseluruhan anggota dari komunitas tersebut. Beberapa persoalan 

dalam hal Tanah Adat sebagai obyek Pengadaan Tanah adalah:

1) dalam hal pemberian ganti kerugian, maka pihak yang 

bertanggungjawab dalam pengadaan tanah mensyaratkan 

adanya alas hak sebagai dasar perhitungan ganti kerugian. Dalam 

praktik, proses pembuatan alas hak bagi tanah adat tersebut 

memerlukan waktu yang panjang karena diharuskan adanya 

persetujuan dari seluruh anggota komunitas tanah adat. Tidak 

jarang sebagian dari anggota komunitas tersebut berada di luar 

daerah (rantau). Selain itu, dalam kasus tanah adat di Sumatera 

Barat maka pembuatan alas hak memerlukan persetujuan 

(tanda tangan) dari penghulu adat, baik berdasarkan ikatan 

kekerabatan dan juga penghulu adat berdasarkan pemerintahan 

adat (KAN). 

2) Adanya anggapan dalam alam fikiran masyarakat adat bahwa 

pensertipikatan tanah tidak merubah status tanah adat 

tersebut. Artinya meskipun sebidang tanah ulayat kaum telah 

didaftarkan, namun hak anggota kaum yang namanya tertera 

dalam sertipikat hanyalah sebatas ‘pemakai’ atas tanah tersebut. 

Dengan demikian dalam proses musyawarah dan pelepasan 

tanah ulayat tetap melibatkan pihak penguasa adat dan anggota 

kaum lainnya.

Dalam hal pengadaan JLUKS maka perincian status dari bidang-

bidang tanah adalah sebagai berikut:
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Tabel 1. Rincian Status Bidang Tanah
No Status/Pemanfaatan Jumlah Bidang
1. Tanah hak (Hak Milik) 27
2. Fasilitas Umum (ada penggarapan di atasnya) 1
3. Tanah Milik Adat 28
4. Tanah P.T. KAI (ada penggarapan) 1
5. Bekas kantor Lurah 1

 

Keseluruhan tanah milik adat tersebut terletak di Kelurahan 

Laing Kecamatan Tanjung Harapan.

Wawancara dengan salah satu pemilik tanah adat, yaitu Zaibir 

Dt.Paduko Basa, 64 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Laing, 

berasal dari Suku Piliang, selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari 

kaumnya yang berjumlah 10 (sepuluh) KK mengatakan bahwa:

 “Bidang yang terkena pembangunan JLUKS adalah 2 (dua) 

bidang seluas lebih kurang 10 Ha, dikuasai oleh 2 (dua) MKW yaitu 

Zaibir Datuk Paduko Basa dan Samawir, Datuk Raja Kumbang. Tanah 

tersebut diperoleh dari mamak yang seyogianya akan dibagikan 

kepada para kemanakan. Tanah tersebut merupakan tanah pertanian 

yang dimanfaatkan berupa sawah, kebun campuran dan damar. Hasil 

dari pertanian tersebut menjadi milik yang menggarap. Dari bagian 

tanah yang dikuasai oleh Zaibir diterima jumlah ganti kerugian 

sebesar Rp.300 juta. Uang tersebut dibagikan kepada adik dan 

ponakan. Uang yang dibagikan kepada ponakan ada yang dibelikan 

tanah yang digunakan sebagai pertapakan rumah milik pribadi”.

Kasus tanah milik adat yang dikuasai oleh Bapak Zaibir 

menunjukkan bahwa tanah adat yang semula pemanfaatannya 

dilakukan berdasarkan ikatan kekerabatan adat (dikuasai oleh 

MKW namun hasilnya dinikmati oleh para kerabat yang melakukan 

penggarapan di atas tanah tersebut) sebagian telah berubah fungsi 

menjadi tanah perumahan yang bersifat pribadi. 
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A. Kesimpulan

1. Proses pembangunan JLUKS mengalami keterlambatan karena:

a. Pihak yang membutuhkan tanah, yaitu Pemerintah Kota 

Solok kekurangan dana untuk membiayai ganti rugi tanah 

penduduk. 

b. Dalam proses pengadaan tanah tersebut terjadi perubahan 

regulasi mengenai pengadaan tanah sehingga pihak yang 

membutuhkan tanah harus melakukan penyesuaian 

dengan regulasi baru tersebut.

c. Dokumen Perencanaan pengadaan tanah JLUKS kurang 

memenuhi standar sebagaimana mestinya sebuah dokumen 

perencanaan.

d. Kurangnya sosialisasi pengadaan tanah JLUKS bagi warga 

yang terkena dampak. 

e. Proses penyelesaian alas hak tanah adat sebagai dokumen 

yang disyaratkan untuk pembayaran ganti kerugian 

memerlukan waktu yang relatif panjang 

2. Dampak pengadaan tanah JLUKS terhadap eksistensi tanah 

ulayat

a. tanah adat secara kuantitatif mengalami penciutan karena 

dilakukan pelepasan tanah ulayat untuk pengadaan tanah 

pembangunan JLUKS;

b. uang pembayaran ganti kerugian yang diterima oleh pihak 

yang berhak yang obyek pengadaannya tanahnya berupa 

tanah adat tidak dilakukan penggantian dengan tanah;

c. hubungan kekerabatan mengalami degradasi karena 

uang pembayaran ganti kerugian dimanfaatkan untuk 

kepentingan pribadi.
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B. Saran

1. Perlu ada sanksi terhadap pihak yang terkait dalam hal adanya 

keterlambatan penyelesaian sebagaimana telah ditentukan 

dalam regulasi pengadaan tanah. 

2. Otoritas Pertanahan selaku pihak yang bertanggungjawab 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah perlu membuat panduan 

dalam hal obyek pengadaan tanah adalah tanah adat.
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KAJIAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 
LENGKAP DI KOTA BANDUNG

Dian Aries Mujiburohman, Rofiq Laksamana, Akur Nurasa

A. Pendahuluan

Perubahan paradigma yang terjadi dalam komunitas pertanahan 

global yang lebih luas yang telah diterima bahwa hak atas tanah 

perorangan sendiri tidak dapat memberikan keamanan kepemilikan 

kepada mayoritas orang di negara-negara berkembang dan lebih 

lambat dari yang dibutuhkan proses pendaftarannya. Saat ini di 

negara-negara berkembang baru sekitar 30 persen bidang tanah 

yang masuk dalam beberapa bentuk pendaftaran tanah (Jaap 

Zevenbergen 2011, 5).

Indonesia mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah sejak 

belakunya PP No. 10 Tahun 1961, namun pada kenyataannya selama 

lebih dari 35 tahun belum menghasilkan pendaftaran tanah yang 

memuaskan, sehingga disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Sugiyanto dkk (2008, 65) 

menyatakan hingga tahun 1995, tanah-tanah yang sudah di daftar 

sekitar 16,3 juta bidang dari perkiraan total 55 juta bidang tanah di 

luar kehutanan, kemudian mengalami peningkatan menjadi 26,0 juta 
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bidang pada tahun 2002 selama tujuh tahun dan terus naik menjadi 

29,2 juta bidang pada tahun 2005 selama tiga tahun. Berlaku PP No. 

24 tahun 1997 juga belum maksimal dalam pelaksanan pendaftaran 

tanah, dari 126 juta bidang tanah, hanya 46 juta sudah terdaftar, ini 

artinya ada 80 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Sementara 

pertumbuhan bidang tanah lebih dari 1 juta bidang pertahun (van 

der Eng, P. 2016 dalam wahyuni, 2017).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan percepatan 

pendaftaran tanah, beragam program/proyek pendaftaran tanah, 

seperti Proyek Adminstrasi Pertanahan (PAP), Policy development 

Program (LMPDP) atau proyek Ajudikasi, Larasita dan Program 

Nasional Agraria (PRONA), belum juga mencapai target pendaftaran 

tanah di seluruh Indonesia, apabila di analisis lebih mendalam 

penyebab utama adalah political will pemerintah, dalam arti program-

program tersebut dilaksanakan dalam tataran kementerian, bukan 

dalam pucak pemerintahan yang tertinggi yaitu Presiden.

Berbeda dengan program percepatan pendaftaran tanah 

sistematik lengkap (PTSL) yang  merupakan perintah langsung dari 

Presiden untuk menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia 

terdaftar dan tersertipikasi keseluruhan pada tahun 2025. Kemudian 

dijabarkan dalam target-target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta 

bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta 

setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Keseriusan Presiden 

dalam keterlibatan PTSL dapat dilihat dalam membagikan hasil 

produk sertipikat PTSL.

Lahirnya program PTSL diawali dengan terbitnya Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  

(Permen ATR/Ka BPN) No. 28 Tahun 2016 Percepatan Program 

Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, kemudian 

diganti dengan Permen ATR/Ka BPN No. 35 Tahun 2016 sebagaimana 

diubah dengan Permen ATR/Ka BPN No. 1 Tahun 2017, kemudian 
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diganti lagi dengan Permen ATR/KBPN No. 12 Tahun 2017 dan 

yang terakhir terbit Permen ATR/Ka BPN No. 6 Tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Perubahan-perubahan regulasi PTSL menandakan ada 

perubahan-perubahan dalam birokrasi di kantor pertanahan untuk 

mempermudah proses percepatan pendaftaran tanah dalam aspek 

prosedur maupun praktek. Disisi lain, perubahan regulasi yang terlalu 

sering dilakukan dapat dimaknai ketidaksiapan dalam pelaksanaan 

PTSL, karena peraturan yang baik sebagai jaminan kepastian hukum 

tidak akan selalu berubah-ubah dengan rentang waktu yang pendek, 

karena hanya alasan-alasan yang bersifat teknis semata.

Pendaftaran tanah merupakan tugas dan beban berat 

Kementerian ATR/BPN, untuk itu perlu dukungan dengan 

menyempurnakan berbagai perangkat peraturan/dasar hukum 

tertulis, yang lengkap dan jelas, supaya penyelengaraan pendaftaran 

tanah melalui PTSL dapat berjalan dengan baik. Disamping dukungan 

regulasi, Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana dengan kualitas 

dan kuantitasnya yang baik, demikian juga pembiayaan diperluas, 

adanya koordinasi antar lembaga diluar Kementerian ATR/BPN, 

secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Semua ini untuk memberi kemudahan dan percepatan dalam 

pendaftaran tanah, sebagai amanat untuk memberikan jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum serta meminimalisir 

sengketa tanah sesuai Pasal 19,23, 32 dan 38 UUPA.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan PTSL setiap kantor 

pertanahan mengalami berbagai hambatan, walaupun beragam 

peraturan dan petunjuk teknis telah mengaturnya. Misalnya, 

adanya tumpang tindih peraturan, jumlah ASN petugas ukur yang 

belum memadai, pembiayaan, jumlah alat ukur. Demikian juga 

pelaksanaan PTSL di Kota Bandung merupakan salah satu Kantor 

Pertanahan di Propinsi Jawa Barat yang melaksanakan PTSL 
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mulai Tahun 2017. Pelaksanaan PTSL di Kota Bandung tahun 2017 

dilaksanakan di seluruh wilayah yaitu meliputi 30 kecamatan dan 

151 kelurahan dengan 93 ribu bidang, dalam pelaksanaanya melebih 

target yang telah ditetapkan yaitu sekitar 143 ribu bidang. Program 

ini memiliki kekhususan yaitu dengan karakteristik infrastruktur 

yang ada memiliki tujuan menuju Kota Lengkap berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 21/

Kep.2.32.73/I/2017 Tanggal 23 Januari 2017.

Dari uraian diatas, dapat disampaikan beberapa permasalahan 

penelitian yang manarik untuk digali lebih lanjut mengenai Konsepsi 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, bagaimana hambatan-

hambatan pelaksanaan PTSL di Kota Bandung dan apa potensi 

sengketa dalam pelaksanaan PTSL dengan membandingkan PP No. 

24 Tahun 1997 dengan Permen ATR/Ka BPN tentang PTSL.

B. Konsepsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran tanah hanya suatu cara untuk mencapai tujuan, dan 

bukanlah ia sebagai tujuan itu sendiri. Banyak waktu, tenaga, biaya 

dan usaha telah dikorbankan, tetapi akan hanya sia-sia apabila ada 

kebenaran fakta yang sederhana dilupakan (Simpson dalam Feder 

dan Nishio 1999, 25). Peringatan Simpson tersebut tidak terkecuali 

pada pelaksanaan PTSL tentunya. PTSL adalah kegiatan Pendaftaran 

Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua 

obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu 

wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan 

itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik 

dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran 

Tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1 ayat (2) Permen 

ATR/Ka BPN  No. 12 Tahun 2017). Dengan obyek pendaftaran tanah, 

meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah 

yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik 
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merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah 

BUMN/BUMD, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum 

adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, 

dan bidang tanah lainnya. Juga meliputi bidang tanah yang sudah 

ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya 

dalam pelaksanaan kegiatan PTSL (Pasal 3 Permen ATR/ Ka BPN  

No. 12 Tahun 2017). 

Tujuan percepatan pelaksanaan PTSL adalah untuk percepatan 

pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas 

tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, 

merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pelaksanaan PTSL 

dilakukan dengan tahapan: (a) perencanaan dan persiapan; (b) 

penetapan lokasi kegiatan PTSL; (c) pembentukan dan penetapan 

Panitia Ajudikasi PTSL; (d) penyuluhan; (e) pengumpulan data 

fisik dan data yuridis bidang tanah; (f) pemeriksaan tanah; (g) 

pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta 

pembuktian hak; (h) penerbitan keputusan pemberian atau 

pengakuan hak atas tanah; (i) pembukuan dan penerbitan sertipikat 

hak atas tanah; dan (j) penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah terdiri atas 

4 (empat) kategori, meliputi: a) kategori 1, yaitu bidang tanah yang 

data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan 

sertipikat hak atas tanah; b) kategori 2, yaitu bidang tanah yang 

data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan 

sertipikat hak atas tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan; 

c) kategori 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya 

tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah, 

karena subyek haknya wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan 

tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan d) kategori 

4, yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan 
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sudah bersertipikat hak atas tanah, sehingga tidak menjadi obyek 

PTSL secara langsung namun wajib dilakukan pengintegrasian peta-

peta bidang tanahnya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap.

Dalam  pendaftaran tanah pertama kali Jaap Zevenbergen 

(2002) menyebut model pendaftaran statis, sebagai kebalikan 

dari model pendaftaran tanah dinamis (Sony Harsono 1996, 5-6). 

Pelaksanaan pendaftaran tanah statis, sebagaimana pelaksanaan 

PTSL, merupakan pendaftaran tanah pertama kali, dalam model 

tersebut Satgas akan melihat seseorang (siapa sebagai subyek hak) 

atau kelompok, yang memegang hak tertentu (hubungan hukum), 

di atas bidang tanah tertentu (obyek). Masing-masing dari tiga 

pertanyaan bisa dikaitkan satu sama lainnya, pemilik hak, hubungan 

hukum dan objek utama berupa bidang tanah. Ketiga hal tersebut 

saling terkait erat, dan hanya jika mereka saling terkait, maka dapat 

berbicara tentang sistem pendaftaran tanah. 

Pemilik mewakili individu atau sekelompok orang, identifikasi 

pemilik akan memberikan jawaban atas pertanyaan ‘siapa’. Bidang 

tanah mewakili bagian tanah tertentu dan memberikan jawaban atas 

pertanyaan ‘dimana’ dan ‘berapa luas’. Hak atau riwayat pengasaan/

pemilikan akan memberikan jawaban hubungan hukum tertentu 

(kepemilikan, sewa guna usaha, bentuk kepemilikan lain, dan 

sebagainya) dan memberikan jawab pertanyaan ‘bagaimana’ hak atau 

pemilikan/penguasaan bidang tanah tersebut diperoleh. Masing-

masing dari ketiga entitas ini harus diidentifikasi dengan benar dan 

jelas, jadi harus ada pengenal unik (identifier) untuk masing-masing.

Tujuan dari verifikasi ini adalah memberikan keamanan 

hukum kepada pemiliknya, daftar statis ini dapat digunakan untuk 

meyakinkan pemegang hak atas tanah, dapat meyakinkan calon 

pembeli untuk membeli misalnya. Untuk mencapai tujuan yang 

diberikan pada sistem pendaftaran tanah dalam penelitian ini, 
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pasti fungsi harus dipenuhi. Terkait dengan model statis, masing-

masing dari ketiga entitas tersebut harus diidentifikasi dengan 

benar dan meyakinkan. Identifikasi masing-masing ketiganya bisa 

digambarkan sebagai tiga fungsi utama dari model statis.

a.	 Identifikasi	pemilik

Bila seseorang harus diidentifikasi, biasanya nama yang paling 

mudah digunakan. Dalam kebanyakan kasus tanggal lahir dan 

rumah, kota harus ditambahkan. Hal ini sangat penting jika  nama 

atau jenis nama sangat umum,  dan saja orang bisa berbohong tentang 

nama mereka, jadi semacam perlindungan terhadap ‘identitas sejati’ 

harus dibuat (misalnya membuktikannya dengan kartu id yang 

dikeluarkan pemerintah). Saat negara baru muncul, budaya dan 

linguistik tertentu Perubahan dapat menyebabkan orang mengubah 

namanya atau menuliskannya dengan alfabet yang berbeda.

Hal ini menyebabkan masalah dalam mengidentifikasi orang. 

Ketika sekelompok orang mempunyai kepentingan/milik bersama, 

misalnya keluarga, pasangan suami istri (dengan beberapa 

kemungkinan rezim pernikahan mengenai properti) atau badan 

hukum (dengan jenis dan orang berbeda yang diizinkan masuk 

bertindak atas namanya). Meski demikian identifikasi pemiliknya 

biasanya yang paling mudah dengan satu nama. Misalkan suami 

sitri, hanya dicatat sebagai milik suami saja.

b.	 Identifikasi	bidang	tanah

Untuk identifikasi sebagian lahan banyak sistem digunakan 

dalam pendaftaran tanah. Dasar masalahnya adalah tanah itu asalnya 

satu lempengan tak terputus (kontinum). Namun yang diketahui 

sebagai bidang tanah tertentu dipisahkan dari hamparan tanah 

lainnya, maka bidang tanah diberikan semacam identifikasi untuk 

merujuk padanya. Hal ini penting agar hal ini dilakukan dengan 

cara yang jelas dan ada persetujuan dari pemilik bidang tanah yang 
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berbatasan, sebagaimana sering dikatakan sebagai kontradiktur 

delimitasi. 

Pengukuran di lapangan oleh surveyor memainkan peran 

penting.  Penggunaan identifikasi sederhana dan jelas, yang bisa 

dicapai melalui sistem bilangan unik untuk setiap bidang tanah, 

akan sangat membantu ini. Cara pemasangan tanda batas dan 

pengenal bidang tanah dengan cara yang efisien adalah penggunaan 

peta dasar pendaftaran skala besar (1: 500 atau 1:1000).  

Masalah yang berkaitan dengan batas tanah adalah sumber 

perselisihan hukum yang kuat. Tanah biasanya dipandang sebagai aset 

paling berharga yang bisa dimiliki seseorang dan sebuah aset bernilai 

lebih, tidak seperti berbagai bentuk kekayaan berupa barang bergerak. 

Perselisihan mengenai batas-batas bidang tanah dapat muncul dalam 

konteks dugaan perambahan oleh tetangga di atas bidang tanah 

milik tetangga sebelahnya. Mereka mungkin juga timbul pada saat 

jualan dan beli tanah dimana para pihak datang untuk menentukan 

manakah sebenarnya keberadaannya tanah serta batas-batasnya yang 

akan ditransfer. Permasalahan terkadang tidak muncul saat tanah 

akan didaftar untuk pertama kali (Maciej Tomszak, tanpa tahun, 1)

c.	 Identifikasi	Alas	Hak	Atas	Tanah

Identifikasi alas hak atau riwayat penguasaan tanah tidak selalu 

semudah yang terlihat, tergantung pada situasi kepemilikan lahan 

di daerah yang bersangkutan. Bila ini didominasi oleh hukum 

adat tidak mudah untuk mendapatkan definisi yang jelas, ataupun 

juga hak-hak barat yang pernah ada. Pemahaman tentang hak, 

penguasaan dan penggarapan, bisa menimbulkan keraguan adanya 

hubungan hukum atau kepemilikan seseorang dengan bidang tanah 

yang dikuasainya.  

Hal ini penting untuk tujuan utama perlindungan hukum dan 

penting bagi sebagian besar tugas PTSL yang mendukung program 
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pemerintah saat ini sampai tahun 2025 mendatang.  Ketiga aspek 

dalam pelaksanaan pendaftaran pertama kali (juga dikatakan dalam 

model statis). Dalam kalimat yang agak berbeda ada  pendaftaran 

tanah dengan model dinamis, artinya yang didaftar adalah kegiatan 

berkaitan dengan sebagian besar terkait dengan transaksai tanah. 

Dalam model dinamis dalam sistem pendaftaran tanah juga 

mencakup tiga fungsi. sebagaimana dijelaskan oleh Soni Harsono 

sebagai ajudikasi hak atas tanah, transfer tanah dan pemecahan/

penggabungan bidang tanah dalam bentuk subdivisi atau konsolidasi 

(Soni Harsono 1996,  3-4)

Gambar berikut menjelaskan kondisi hasil identifikasi Subyek-

Obyek berurutan memenuhi sebagai Katergori 1, 2 dan 3.

Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si 

pemilik, juga mempunyai manfaat secara ekonomis dan sosial, 

karena pendaftaran tanah akan memberikan akses yang lebih baik 

terhadap nilai tanah, naiknya investasi, naiknya pendapatan juga 

mudahnya pada lembaga kredit formal (Feder dan Nishio 1999, 

25). Disamping itu berfungsi untuk mengetahui status sebidang 

tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa 

dipergunakan dan sebagainya (Chadidjah Dalimunthe 2000, 

132). Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam 

pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, 

kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini 
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menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya (Urip Santoso 

2010, 2). Oleh karena itu perbaikan ataupun penyempurnaan dalam 

pendaftaran tanah haruslah  harus berpusat pada  perannya untuk 

menyediakan informasi dan perlindungan hukum. 

C.  Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan PTSL di Kota 
Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan 

Ibukota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung mempunyai luas sekitar 

16.730 Hektar (0,95%) dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat dan terdiri 

dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan dengan jumlah penduduk 

kurang lebih sebanyak 2.394.873 jiwa (5,56%) dari jumlah penduduk 

provinsi Jawa Barat. Adapun Jumlah Bidang Tanah di Kota Bandung 

kurang lebih 550.000 Bidang. Jumlah Bidang Tanah Terdaftar 512.011 

Bidang dan sisa bidang yang belum terdaftar sebagian besar sudah 

terpetakan.

Jumlah pekerjaan pendaftaran tanah di Kota Bandung yang 

sangat besar, dapat terlihat dari jumlah kegiatan rutin dalam bentuk 

permohonan berjumlah 132.000 bulan, dengan tunggakan per tahun 

2017 berjumlah 1.080 permohonan. Belum lagi dalam pelaksanaan 

PTSL melebihi target yang ditetapkan dari 93 ribu bidang melebihi 

target menjadi 143.289 bidang. Target dan capaian PTSL disajikan 

dalam bentuk tabel berikut:

Sejak program PTSL bergulir pada 2017, Pemerintah Kota 

Bandung dan BPN telah bekerja sama untuk menyertifikatkan 

sebanyak 143 ribu bidang tanah. Jumlah tersebut jauh melampaui 

target, yaitu 93 ribu sertifikat di tahun itu. Keberhasilan program 
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PTSL merupakan adanya peran Pemerintah Kota Bandung berperan 

positif  karena punya peta yang paling lengkap dengan adanya 

“Kebijakan Satu Peta” atau yang lebih dikenal dengan “One Map 

Policy”.

Di samping itu BPN Kota Bandung telah menyerahkan 7.942 

sertipikat aset Pemerintah Kota Bandung dan 1.100 sertipikat tanah 

milik warga. Pencapaian tersebut berkat peta dengan skala 1:1000 

berkat kerja sama Pemerintah Kota Bandung yang menyiapkan 

peta modern dari Institut Pertanian Bogor (ITB). Peta digital yang 

mempermudah BPN untuk mengukur tanah. Menurut Kepala BPN 

Kota Bandung Elijas Tjahjadi, selain memberikan 1.100 sertifikat 

bagi warga dan 7.942 untuk aset Pemerintah Kota, pihaknya juga 

memberikan 198 sertifikat yang menjadi aset pelepasan pengembang, 

sementara untuk warga yang berada di kawasan Bandung Utara yakni 

Punclut pihaknya baru bisa memberikan dua sertifikat dari target 

506. Sebab, masih ada sengketa tanah yang belum terselesaikan. 

Namun, pelaksanaan PTSL telah mencapai target, masih 

terdapat hambatan-hambatan, yang akan di uraikan dibawah ini:

1. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan-keterbatan ini semestinya diatasi dengan 

manajemen kinerja yang efektif, memastikan bahwa kegiatan 

pegawai sesuai dengan sasaran-sasaran instansi. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Emerson (1960) yakni Man (Pihak-pihak pelaksana); 

Money (Anggaran/Biaya); Materials (Materi/bahan); Machine 

(Peralatan/fasilitas pendukung); Methode (Cara/metode dalam 

mencapai target pelaksanaan).  Senada dengan Darmawan (2017) 

menyatakan komponen-komponen akselerasi atau percepatan 

dalam PTSL yang mencakup: Man, Material Method, Money. Man, 

seperti melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi periodik 

pihak ketiga pelaksana PTSL, dan  Manpower Planning dalam 
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memaksimalkan ketersediaan Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB). 

Material seperti (a) Teknologi: Optimalisasi CORS dan pemanfaatan 

Drone, Low Cost GNSS RTK Modul, (b) Optimalisasi ketersediaan 

Peta Dasar, (c) Sistem KKP yang adaptif dengan akselerasi. Methode,  

yakni (a) Penyusunan Juknis dalam satu buku (Yuridis, Teknis dan 

Keuangan), (b) Implementasi Participative Land Administration, (c) 

Sinergi dan koordinasi dengan Instansi terkait. Money dilakukan 

dengan cara (a) Optimalisasi anggaran, (b) Alokasi bidang tanah 

Kluster 4, (c) Kendali Mutu.

Manajemen SDM diperlukan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai dalam organisasi/instansi (Diniaty dan Fairus 2014). Salah 

satu aspek dalam manajemen yaitu Man atau pihak-pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi persoalan 

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan, 

yakni ketersediaan SDM dengan kualitas yang baik (berintegritas 

dan kompeten). Termasuk pula SDM ATR/BPN dalam pelaksanaan 

PTSL baik petugas Pengumpulan Data Fisik (Puldasik) maupun 

petugas Pengumpulan Data Yuridis (Puldadis) yang sangat erat 

kaitannya dengan kinerja pegawai (pelaksana PTSL) dalam 

menjalankan dan mneyelesaikan tugas dalam mencapai target dan 

sasaran pelaksanaan PTSL.

Sitorus (2017) mengatakan faktor-faktor yang menentukan 

keberhasilan pendaftaran tanah mencakup Sumber Daya Manusia, 

Regulasi, Infrastruktur, Anggaran dan Sinergisme Kelembagaan, 

sedangkan indikator keberhasilan pelaksanaan PTSL adalah 

tercapainya hasil pelaksanaan sesuai sasaran/target yang ditetapkan 

(kuantitas) pada satuan kantor pertanahan tersebut dengan tepat 

waktu sesuai anggaran dan berkualitas.

Kebutuhan akan SDM sangat menentukan dalam keberhasilan 

pelaksanaan PTSL, baik secara kualitas maupun kuantitas. SDM di 

kantor-kantor pertanahan beragam segi keilmuannya dan belum 
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tersebar secara merata, sebarannya didominasi di daerah-daerah 

Pulau Jawa dibandingkan diluar Pulau Jawa, hal ini juga harus 

menjadi bahan evaluasi dilingkungan Kementerian ATR/BPN. 

Disamping itu, kantor pertanahan melaksanakan tugas rutinitas 

pelayanan pendaftaran tanah yang cukup besar, ditambah lagi 

adanya kegiatan PTSL yang setiap tahunnya target bidang tanah yang 

harus didaftarkan bertambah dengan membandingkan jumlah ASN 

yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN, keduanya harus berjalan 

beriringan, tidak mengabaikan kegiatan rutin sehari-hari. 

Jumlah SDM di Kota Bandung, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berjumlah 133 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri 

(PPNPN) berjumlah 116 orang sehingga total pegawai berjumlah 249 

orang. Jumlah pegawai ini tentunya tidak sebanding dengan volume 

pekerjaan yang sangat besar untuk pekerjaan rutin dan PTSL. 

Meskipun dalam regulasi telah diakomodasi Surveyor Kadaster 

Berlisensi (SKB) yang tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/ Ka. 

BPN No. 33 Tahun 2016  sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Menteri ATR/ Ka. BPN No. 11 Tahun 2017 tentang Surveyor Kadaster 

Berlisensi (SKB). Akan tetapi pada kenyataannya SKB tidak dapat 

berkerja secara maksimal, bahkan Kantor BPN Kota Badung tidak 

dapat mengunakan produk pengukuran dari SKB dan memutuskan 

hubungan kerja dengan SKB.

Hambatan-hambatan lain dalam pelaksanaan PTSL yang di 

alami Kantor BPN Kota Bandung adalah: a) Mutasi dan Promosi 

yang mengakibatkan perlu waktu untuk menyesuaikan diri, b) 

kekurangan petugas ukur, c) pola pikir pegawai yang masih sporadik 

dalam pelaksanaan PTSL, d) kurangnya kualitas SKB dan ASKB.

Strategi atau terobosan yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PTSL ini disajikan dalam 

tabel berikut:



114 Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah, dan Legalisasi Aset

No STRATEGI PELAKSANAAN PTSL
1. Penyusunan 

Juknis Internal
Penyamaan Persepsi kepada seluruh Petugas yang 
terkait mengenai tahapan dan Produk PTSL

2. Penambahan 
Petugas 

1. Penambahan Petugas Fisik dari Mahasiswa dan 
SMK Pengukuran sebanyak 60 Pokja Lapangan

2. Pendamping Petugas Yuridis dibantu oleh 
Ketua RT/RW dan unsur Kelurahan

3. Informasi Pengumuman Di Koran Media Sosial
4. Surat Edaran Sosialisasi Program PTSL bekerjasama dengan 

Pemerintah Kota Bandung,  melalui Surat Edaran 
dari Walikota

Strategi capain target juga dapat dijabarkan dengan cara; 1) 

pembentukan kelompok kerja dengan mekanisme pengumpulan 

data yuridis dan data fisik secara bersama-sama; 2) pengolahan data 

fisik dan yuridis melalui data center; 3) monitoring dan evaluasi 

kegiatan oleh admin KKP dari Pejabat Pengawas; 4) pelaksanaan 

pembayaran keuangan yang disesuaikan dengan progress fisik 

kegiatan.

Data center sebagai kebutuhan kantor pertanahan kota bandung 

yang berfungsi untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis 

seperti: a) cek bidang sebelum membuat NIB untuk memfilter 

berkas; b) mengintegrasikan bidang dan subjeknya sama dengan 

PBT; c) ploting untuk K 4; d) pekerjaan lebih cepat dan tepat karena 

fokus pada aplikasi.

Untuk mengatasi kekurangan SDM BPN Kota Bandung 

melakukan terobosan dengan membagi jumlah pegawai yang 

berjumlah 249 orang dalam kegiatan rutin berjumlah 121 orang dan 

kegiatan PTSL berjumlah 128 orang. Khusus untuk kegiatan PTSL 

dibentuk 12 Tim PTSL dan 60 Tim Pokja Lapangan, serta di bantu 

oleh mahasiswa dan aparat desa. berikut disajikan dalam tabel; 
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2. Sarana, Prasarana dan biaya

Demikian juga dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh Kantor Pertanahan beragam dan tidak merata terkait 

dengan alat ukur berteknologi, jaringan internet, komputer, printer 

serta kapasitas ruangan kantor untuk berkerja dan untuk pengelolaan 

warkah dari hasil produk PTSL yang cukup banyak, juga sarana dan 

prasarana untuk keperluan di basecamp maka di perlukan anggaran 

terkait dengan pelaksanaan PTSL.

Dengan kerja sama yang baik yang dilakukan oleh Kantor 

BPN Kota Bandung dengan Walikota Bandung dalam pelaksanaan 

PTSL juga mendapat bantuan Bantuan Sarana dan Prasarana dari 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung, 

berupa Sewa Basecamp, Sewa Kendaraan, Komputer, Printer, 

Modem, Meja, Kursi, Dispenser.

3. Peran Masyarakat dalam Kegiatan PTSL

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dalam suatu 

aktivitas atau kegiatan yang meliputi perencanaan dan beban 

kegiatan serta memiliki hasil dan manfaat dari kegiatan/aktivitas 

yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik 

(Darmawan 2002). Ratmono (2017, 58) menyatakan partisipasi 

adalah suatu proses dimana sebagai pelaku dapat mempengaruhi 

serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif 

pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber 

daya berpengaruh terhadap mereka. Partisipasi masyarakat dalam 

mendukung pelaksanaan PTSL merupakan wujud rasa tanggung 

jawab terhadap mendukung keberhasilan program pemerintah. 
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Responsibilitas masyarakat yang efektif diharapkan menjadi solusi 

dalam mendukung penyelesaian target program PTSL.

Dalam mendukung pelaksanaan program PTSL membutuhkan 

dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak termasuk dari 

masyarakat yang menjadi subyek utama. Membangun peran serta 

masyarakat dan stakeholder bukan sesuatu yang mudah untuk 

dilakukan, hal tersebut dapat terwujud apabila mindset dari para 

pihak khususnya dari masyarakat dapat dirubah dengan membangun 

kesadaran untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat sebagai 

pemilik tanah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan negara, 

dalam hal ini program PTSL dapat diinterpertasikan bermacam-

macam diantaranya partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk 

terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan 

kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut dan ikut serta 

dalam mengevaluasinya (Upholf dalam Ratmono 2017, 58).

Partisipasi yang paling baik dipahami sebagai sebuah rangkaian. 

Salah satu komponen partisipasi masyarakat yang efektif adalah 

dengan adanya tersedianya informasi publik yang jelas. Dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan program PTSL, informasi publik 

tersebut disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat pada 

tahapan penyuluhan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kesadaran 

dari pemilik tanah untuk berpartisipasi dengan menghadiri kegiatan 

penyuluhan yang merupakan salah satu bagian dari tugas dan 

kewajiban dari masyarakat. Selain kegiatan penyuluhan, masyarakat 

juga mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan 

dipenuhi dalam tahapan pengumpulan data fisik dan data yuridis. 

Kewajiban masyarakat dalam tahapan pengumpulan data fisik 

untuk misalnya (a) memasang tanda batas yang disepakati oleh 

yang berbatasan; (b) menjaga dan memelihara patok batas bidang 

tanah yang telah ditetapkan; (c) menandatangani gambar ukur 

(pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan); (d) melengkapi 
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dan menyerahkan fotokopi dokumen administrasi yang diperlukan, 

untuk bidang tanah yang telah bersertipikat, pemilik diminta untuk 

menunjukkan sertipikat atau meyerahkan fotokopi sertipikat; (e) 

hadir dan menunjukkan batas-batasnya pada saat pelaksanaan 

pengukuran; (f) menyetujui atau tidak menyetujui hasil pegukuran 

bidang tanah yang diumumkan oleh Tim Adjukasi PTSL.

Pada tahapan pengumpulan data fisik bahwa tingkat kesadaran 

masyarakat akan tanggung jawab dalam kegiatan pengukuran 

bidang tanah dan pemasangan patok tanda batas bidang tanah masih 

rendah. Hal itu dibuktikan dengan tidak hadir dan ikut menyaksikan 

langsung di lapangan. Ketidakhadiran masyarakat dalam kegiatan 

pengukuran bidang tanah diakibatkan karena masyarakat kurang 

memahami tentang tugas dan kewajibannya dalam mendukung 

program PTSL. Begitu pula dengan pemasangan patok tanda batas 

bidang tanah sebagian besar dari masyarakat yang belum melakukan 

pemasangan patok pada saat akan dilakukan pengukuran bidang 

tanah. Masyarakat beranggapan bahwa pemasangan patok tanda 

batas bidang tanah itu merupakan tugas dan tanggung jawab 

dari Kepala Dusun dan Petugas Ukur yang dilakukan pada saat 

pengukuran bidang tanah. Masyarakat sebagai pemilik tanah merasa 

telah melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan membayar 

biaya yang dibebankan kepada mereka sebagai peserta dalam 

program PTSL.  Demikian juga dalam kegiatan pengumpulan data 

yuridis ini dilaksanakan setelah tahap kegiatan pengukuran bidang 

tanah. sebagian besar dari masyarakat sulit mencari bukti alas hak.

Aspek Penyuluhan merupakan langka awal yang penting dalam 

mewujudkan partisipasi masyarakat, juga sebagai ajang dalam 

mensosialisasikan program PTSL kepada masyarakat misalnya 

dengan membagi-bagikan brosur tentang informasi program PTSL 

di tempat-tempat keramaian, memajang papan pengumuman di 

desa atau media massa maupun media online.
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D. Potensi Sengketa dalam Pelaksanaan PTSL

1. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Kegiatan PTSL sangat menuntut adanya jaminan kepastian 

hukum. Salah satu persoalan penting terkait dengan kepastian 

hukum tersebut adalah asas publisitas yang mempuyai perbedaan 

pengaturan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri. 

Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah 

maka dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 

14 (empat belas) hari kalender  (Pasal 21 Peraturan ATR/Ka BPN No. 

12 Tahun 2017). Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 26 PP No. 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mensyaratkan 30 hari 

dan Pasal 63 PMNA/Ka. BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pengaturan asas publisitas yang berbeda memberikan ruang 

potensi sengketa di kemudian hari, karena pada asasnya peraturan 

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto (2010, 41) 

berdasarkan teori jenjang norma hukum dikemukakan oleh Hans 

Kelsen yaitu stufentheorie, menyebutkan bahwa norma-norma hukum 

itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dimana 

suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada 

norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber 

dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya 

sampai pada suatu norma yang disebut norma dasar (grundnorm). 

Senada dengan Oloan sitorus ( 2017, 10) menyatakan:

Secara teoretis berdasarkan teori jenjang aturan perundang-
undangan (stufenbau theory) ketidaksinkronan itu 
membatalkan aturan hukum yang lebih rendah, namun dalam 
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praktik penyelenggaraan bernegara ketidaksinkronan aturan 
itu tidak otomatis membatalkan aturan yang lebih rendah 
sebelum aturan yang lebih rendah dibatalkan oleh pengadilan 
yang berwenang dalam melakukan judicial review. Oleh karena 
itulah, maka selama belum ada putusan judicial review dari 
Mahkamah Agung terhadap Peraturan Menteri No. 12 Tahun 
2017, penulis berpendapat bahwa aturan tersebut tetap sah 
sebagai dasar penerbitan sertipikat PTSL.

Pertentangan pengaturan ini, mengenai waktu pengumuman 

data fisik dan data yuridis, apabila ditinjau dari asas-asas peraturan 

perundang-undangan dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, 

Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang 

lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), maka 

yang digunakan adalah PP No. 24 Tahun 1997 karena PP lebih 

tinggi derajatnya daripada Peraturan Menteri, karena ketentuan 

Peraturan Menteri derajatnya lebih rendah tidak dapat mengubah 

atau mengesampingkan ketentuan PP yang lebih tinggi derajatnya, 

bahkan Peraturan Menteri tidak mempunyai kekuatan hukum dan 

tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan PP; kedua, asas 

Lex specialis derogat legi generali yaitu asas hukum yang bersifat 

khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, juga tidak 

dapat diterapkan dalam pengunaan asas ini karena ketentuan lex 

specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis, 

misalnya UU dengan UU, PP dengan PP dan seterusnya; ketiga, Asas 

Lex Posterior Derogat Legi Priori, asas ini juga untuk peraturan yang 

sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang 

lama. 

Persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan mengikat 

Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 12 Tahun 2017. Merujuk Pasal 8 

ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan: “Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya 

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 
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oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 

berdasarkan kewenangan”. Dalam ketentuan ini terdapat dua syarat 

agar peraturan menteri memiliki kekuatan mengikat sebagai 

peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan. Apabila merujuk pada pertimbangan huruf a dan b 

Permen ATR/Ka BPN No. 12 Tahun 2017 merupakan perintah dari 

Pasal 19 UUPA sebagai sumber hukum Peraturan Menteri. Artinya 

peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan 

yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi pertentangan ini setidak-tidaknya dilakukan: 

Pertama, sinkronisasi/harmonisasi antara PP dengan Peraturan 

Menteri supaya memenuhi syarat formal kepastian hukum dan 

perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, Peraturan 

Menteri juga harus tetap, tidak terlalu sering diubah yang terkesan 

terburu-buru tanpa konsep yang jelas, dengan waktu hanya sekitar 

1 tahun perubahan pengaturan PTSL dilakukan perubahan 3 kali. 

Pengaturan mengenai PTSL semestinya diatur dalam PP sehingga 

mempuyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan 

Menteri dan/atau merivisi secara parsial untuk mendukung 

percepatan PTSL atau menganti dengan PP yang baru sesuai dengan 

kondisi jaman saat ini

2. Sulit Menerapkan Asas Kontradiktur Dilimitasi

Suatu kegiatan dalam penempatan batas bidang-bidang 

tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan 

dalam pendaftaran tanah disebut asas Contradictoire Delimitatie. 

Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya 

merupakan kewajiban pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, 

apabila dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh 

kesepakatan batas para pihak yang berkepentingan  atau pihak 

berbatasan tidak hadir, pengukuran bidang tanahnya sementara 
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dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya 

merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan dan 

dalam gambar ukur dibubuhkan catatan bahwa batas-batas bidang 

tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara sampai 

dengan ada kesepakatan antara para pihak atau dengan keputusan 

pengadilan (lihat Pasal 17, 18, 19 PP No. 24 Tahun 1997). Oleh karena 

itu kesepakatan/persetujuan dan kehadiran pemilik tanah yang 

berbatasan merupakan kewajiban dalam pendaftaran tanah.

Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi berjalan dengan 

baik apabila para pihak berkempentingan hadir dan memberikan 

persetujuan dalam penetapan tanda batas. Namun dalam 

kenyataannya berbeda, penerapan asas kontradiktur delimitasi 

mengalami kesulitan-kesulitan di lapangan, baik itu dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah rutinitas seperti biasanya maupun 

dalam percepatan PTSL. Beberapa faktor kesulitan yang menyebabkan 

asas kontradiktur delimitasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik 

diantaranya: Pertama, pemegang hak atas tanah tidak memelihara 

batas bidang tanah baik yang sudah menjadi kewajibannya yang 

menyebabkan overlapping batas bidang tanahnya, karena tidak 

jelasnya bidang tanah atau batas yang sudah dipasangi patok hilang, 

karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara tanda 

batas. Kedua, para pihak tidak hadir pada waktu penetapan batas 

tanah, karena kesibukan pemilik tanah dan atau sulit mencari 

pemilik tanah disebabkan karena pemilikan tanah absentee, Ketiga, 

adanya sengketa batas tanah, sengketa keluarga atau tetangga dan 

sengketa yang sudah masuk ranah pengadilan, sehingga masalah-

masalah tersebut menjadi penghambat proses pengukuran. 

Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat 

tentang pentingnya penetapan dan pemasangan tanda batas dalam 

proses pengukuran, juga memberikan pemahaman bahwa pemilik 

tanah berkewajiban menunjukkan batas-batas bidang tanah yang 
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bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas 

tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, 

memasang tanda-tanda batasnya. Kewenangan petugas ukur adalah 

mengukur tanda batas yang sudah dipasang oleh pemegang hak dan 

pemilik tanah yang berbatasan bukan untuk memasang tanda batas 

dan kewajiban pemilik tanah untuk memelihara batas tanah seperti 

patok  sebagai batas tanah bukan dipasang dan dimiliki BPN, demikian 

juga tentang arti kehadiran dan kesepakatan dalam penetapan batas 

bidang tanah. Dalam konteks ini perlu ada penyuluhan kepada 

masyarakat dalam hal penerapan asas kontradiktur delimitasi. 

Untuk mengatasi hal ini, gagasan yang disampaikan Ratmono (2017, 

61) mengadakan gerakan masal memasang tanda batas bidang 

tanah pada lokasi yang akan ditetapkan, dengan cara partisipasi 

seluruh pemilik bidang tanah dengan memasang tanda batas bidang 

tanahnya, tanda batas bidang tanah disiapkan oleh kelompok 

masyarakat yang ditugaskan, misalnya Karang Taruna sesuai dengan 

arahan dari Kantor Pertanahan setempat. 

Faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat 

diabaikan, karena dalam kenyataanya cukup banyak sengketa tanah 

yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah 

tidak benar bahkan cukup banyak juga sengketa batas masuk ke 

ranah pengadilan.

3. Pembuktian Hak

Pembuktian hak dalam pelaksanaan PTSL diatur dalam Pasal 17, 

18, 19, 20 Permen/Ka. BPN No. 12 Tahun 2017 terkait dengan obyek 

PTSL yang berasal dari tanah negara dan tanah bekas milik adat. 

Menjadi persoalan adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang 

Tanah sesuai amanat  Pasal 19  ayat (1) yang menyatakan:

Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak 
lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi 
dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang 
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penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang 
bersangkutan.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) ada dua syarat dalam hal pembuktian 

hak dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik 

bidang tanah dan dengan itikad baik. Pertama, Pasal 19 ayat (4) 

menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah harus 

disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan 

setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan dapat 

dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, 

apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam 

pernyataannya, bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi 

PTSL. Ketentuan ini dapat diartikan sebagai berikut:

(a) Penguasaan fisik bidang tanah yang dimaksud adalah selama 

20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut tidak 

boleh kurang dari 20 tahun dan atau diselinggi oleh jeda waktu 

misalnya penguasaan baru 10 tahun karena perististiwa tertentu 

beralih kepihak lain, kemudian genap mau 20 tahun kembali ke 

penguasaan semula, serta penguasaan tanahnya tidak digangu 

gugat oleh pihak lain sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 

Tahun 1997.

(b) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah harus disaksikan 

paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi. Ketentuan ini berpotensi 

adanya pemalsuan surat penyataan seharusnya dapat diperkuat 

kesaksian orang yang dapat dipercaya, misalnya disaksikan oleh 

2 orang saksi dan diketahui oleh RT, RW dan Desa/Kelurahan. 

Adanya akibat hukum apabila ditemukan memalsukan isi dan 

penandatangan surat pernyataan yaitu bersedia dituntut di 

muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan 

keterangan palsu.

(c) Apabila adanya unsur ketidakbenaran surat pernyataan bukan 

merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL. Ini 
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merupakan bentuk perlindungan diri dari jerat hukum Panitia 

Ajudikasi PTSL dan hal ini dapat dibenarkan karena dalam 

aspek pembuktian tidak mempuyai kewenangan hak uji materil 

tentang kebenaran suarat penyataan, hanya hak uji formal saja 

mengenai syarat-syarat adminsitasi, misalnya mengecek surat 

pernyataan sudah ditandatangani oleh para pihak, kebenaran 

tentang kesesuai antara orang yang mendatangai bukan 

merupakan kewenangan Panitia Ajudikasi. 

Di sisi lain, pengaturan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik 

Bidang Tanah harus juga memperhatikan peraturan lain seperti 

Peraturan Daerah (Perda). Ada daerah-daerah tertentu mengatur 

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersediri dalam 

bentuk Perda. Misalnya, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Registrasi Surat Pernyataan 

Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang mengatur atau mensyaratkan 

kewajiban registrasi, adanya prosedur, larangan dan pengawasan, 

pelaporan dan sanksi dalam hal pendaftaran atau pencatatan dari 

pemohon guna mendapatkan Nomor Register Surat Pernyataan 

Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari desa/lurah untuk mewujudkan 

tertib administrasi pertanahan di desa/kelurahan.

 Untuk meminimalisir terjadinya kasus sengketa tanah, 

seyogyanya peran dan koordinasi desa/kelurahan tidak diabaikan 

dalam membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 

sebagai bukti formal penguasaan atas tanah dengan itikad baik 

harus ada pengakuan dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat 

atau desa/kelurahan yang bersangkutan.

Kedua, unsur itikad baik dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) dari 

kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan 

dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu 

dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. Itikad baik dibuktikan dengan 

pernyataan pemohon/peserta Ajudikasi PTSL yang menyatakan: a). 

tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau 

tidak dalam keadaan sengketa; dan b). tidak termasuk atau bukan 

merupakan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau BUMN/

BUMD atau Kawasan Hutan.

Pada dasarnya itikad baik dimaknai dengan kejujuran, 

kejujuran pemegang hak dalam perolehan tanahnya, jujur dalam 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ketentuan itikad 

baik merupakan lawan dari itikad buruk atau ketidakjujuran. Sulit 

untuk mengindentifikasi itikad baik karena mempuyai makna yang 

abstrak sehingga menimbulkan makna yang berbeda-beda. Itikad 

baik dalam pengertian Pasal 19 ayat (2) jujur dalam mengusai fisik 

atas tanah dan jujur dalam memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 19 

ayat (2) serta ukuran telah melakukan itikad baik dilakukan oleh 

Panitia Ajudikasi dalam bentuk pengiraan-pengiraan dalam hati 

bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang 

telah ditentukan.

4. Biaya Pajak atas Tanah

Pada dasarnya proses pendaftaran tanah tidaklah murni 

keseluruhan kewenangan BPN, karena adanya keterkaitan dengan 

intansi lain seperti Kementerian Keuangan dalam hal Pajak 

Penghasilan (PPh) dan Pemerintah Daerah dalam hal Bea Perolehan 

Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PPAT untuk pembuatan 

akta sebagai syarat untuk menerbitkan sertipikat. Syarat adanya 

biaya PPh, BPHTB dan pembuatan akta tanah adalah salah satu faktor 

utama penghambat dalam pendaftaran tanah. Selama ini kesan 

masyarakat untuk mengurus sertipikat itu mahal, lama dan berbelit-

belit. Biaya mahal karena harus membayar Akta, PPh dan BPHTB, 

prosesnya lama disebabkan memerlukan waktu mengurus akta, 

membayar pajak, dan proses administrasi di Kementerian ATR/BPN, 
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berbelilit-belit harus mondar mandir ke Kantor PPAT, Kantor Pajak 

Pratama, dan Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah dan Kementerian ATR/BPN. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut bisa dilakukan proses persertipikatan tanah 

melalui satu atap, dengan cara semua proses ini dilakukan di Kantor 

Kementerian ATR/BPN, sehingga dapat mempengaruhi minat 

masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. 

Demikian juga permasalahan PPh dan BPHTB terhutang yang 

memberikan ruang kemudahan dalam pelaksanaan program PTSL 

bagi tidak atau belum mampu membayar PPh dan BPHTB dengan 

membuat surat pernyataan PPh dan BPHTB terhutang. Ketentuan 

ini tidak dijabarkan mekanisme penagihannya dan sampai kapan 

harus dibayarkan karena ketentuan peraturan perundang-undangan 

belum mengatur mengenai PPh dan BPHTB terhutang mengenai 

pajak tanah. Walaupun Pasal 24 Permen hanya menjelaskan Kepala 

Kantor Pertanahan hanya berwajiban menyampaikan daftar BPHTB 

terhutang dan/atau PPh terhutang secara periodik kepada Bupati/

Walikota dan jika ada peralihan hak atau perubahan atas Buku Tanah 

dan Sertipikat Hak Atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah yang 

bersangkutan melunasi PPh dan BPHTB terhutang. 

Pengertian pajak terutang sesuai dengan Pasal 1 Angka (10) UU 

No 28 Tahun 2007 adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun 

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Pengaturan Pajak PPh dan BPHTB menpuyai rezim 

hukum terdiri. PPh diatur dalam UU No 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksananya. 

Sedangkan BPHTB diatur dalam UU No. 20 Tahun 2000 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan beserta peraturan 
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pelaksananya. Secara teori seperti yang disampaikan Widyawati 

(2010)  pengaturan dalam hukum pajak dibedakan menjadi dua, 

yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. hukum pajak 

material mengatur ketentuan-ketentuan mengenai siapa-siapa saja 

yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa saja 

yang dikenakan pajak dan apa-apa saja yang dikecualikan serta 

berapa besarnya pajak yang terutang. Sedangkan hukum formal 

mengatur bagaimana mengimplementasikan hukum pajak material, 

mengatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan 

kewajiban perpajakan (Widyawati 2010).

Ketentuan PPh terutang tidak diatur dalam Peraturan 

Pemerintah, tidak menyebutkan secara jelas waktu pajak terutang, 

hanya ditentukan bahwa sebelum akta, risalah lelang atau surat 

lain ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka haruslah 

ditunjukan terlebih dahulu bukti pembayaran PPh. Berbeda dengan 

pengaturan dalam BPHTB yang secara jelas telah menyatakan bahwa 

pajak terutang timbul saat akta, risalah lelang atau surat lain yang 

berkaitan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tetapi dilain 

pihak pejabat yang berwenang tersebut dilarang menandatangani 

akta, risalah lelang atau surat lain yang terkait sebelum ditunjukan 

bukti pembayaran BPHTB (Widyawati 2010).

Bersamaan dengan ketiadaan aturan PPh dan BPHTB yang cukup 

jelas, untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diatur khusus 

PPh dan BPHTB terutang dalam pelaksanaan PTSL. Pengaturan ini 

harus dalam bentuk PP supaya sederajat dengan peraturan pelaksana 

terkait dengan perpajakan, karena secara asas peraturan perundang-

undangan dapat diterapkan asas Lex specialis derogat legi generali 

yaitu peraturan yang khusus dapat menyampingkan peraturan 

yang umum. Dalam isi PP tersebut mendorong Pemerintah untuk 

menfasilitasi pajak PPh dan BPHTB khusus pendaftaran pertama 

kali dalam pelaksanaa PTSL dalam (zero tax) atau pajak nol persen, 
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sebagai suatu bentuk keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan 

kewajiban pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Dalam kaitannya dengan PPh dan BPHTB terutang dalam 

pelaksanaan PTSL menurut Dalu Agung Darmawan (2017, 31) filosofi 

tax amnesty perlu ditiru dalam proses PTSL dengan membebaskan 

pendaftaran tanah pertama kali dari pajak atas tanah seperti PPh 

dan BPHTB, akan mempercepat collecting data dalam bentuk 

pendaftaran tanah dan Pemerintah akan mendapatkan keuntungan 

berupa data tanah bersertipikat yang merupakan sumber pengenaan 

obyek pajak dikemudian hari. Lebih lanjut Dalu Agung Darmawan 

(2017, 31) menyatakan: (1) Setiap peralihan property/tanah terkena 

pajak; (2) Peralihan tidak harus dibuktikan dengan akta, sepanjang 

sudah terdapat peralihan maka terkena pajak; (3) Tidak mengenal 

pajak terutang. Pandangan tersebut rasanya cukup beralasan jika 

dilihat dari ketentuan terakhir tentang PP No. 34 Tahun 2016 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah 

dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah 

dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Memberikan fasilitas “zero tax” pajak nol persen khusus untuk 

pendaftaran tanah pertama kali karena pada umumnya pendaftaran 

tanah pertama kali adalah masyarakat yang kurang mampu, hal 

ini sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/Ka. BPN No 261/KEP-

7.1/XI tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Masyarakat yang 

Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera. Sebagai upaya pemerintah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan 

kemudahan dalam pelayanan sertipikasi hak atas tanah untuk 

pertama kali memberi kemudahan dalam biaya pengukuran, 

tranportasi, akomodasi, kosumsi dan biaya pemeriksaan tanah 

(Panitia A) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Angaran 

(DIPA), sedangkan untuk BPHTB diminta kepada Pemerindah 

Daerah untuk dibebaskan. Ketentuan ini seharusnya diberlakukan 
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atau diterapkan sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat 

untuk mendaftarkan tanah, karena akan memberikan kemudahan 

dalam percepatan pendaftaran tanah, secara tidak langsung 

mendorong pertumbuhan ekonomi, meminimalisir sengketa dan 

akan memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan 

hukum bagi pemegang hak atas tanah apabila tanah telah terdaftar. 

Meskipun dalam aspek pembiayaan pelaksanaan PTSL ini dapat 

bersumber dari APBN, APBD, Sertipikat Massal Swadaya dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN, BUMD dan Swasta, 

diperkuat dengan Keputusan Bersama Menteri ATR/Ka. BPN, 

Mendagri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A Tahun 2017, 

No. 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran 

Tanah Sistematis. Pembiayaan terkait dengan kegiatan penyiapan 

dokumen, kegiatan pengadaan Patok dan Materai dan kegiatan 

operasional petugas kelurahan/desa, biaya ini tidak termasuk 

biaya BPHTB dan PPh. Terkait dengan biaya BPHTB Mendagri 

memerintahkan Bupati/Walikota untuk memberikan pengurangan 

dan/atau keringanan atau pembebasan BPHTB.

Telah dijelaskan di muka bahwa biaya-biaya yang mahal untuk 

mengurus sertipikat salah satu faktor utama penghambat pendaftaran 

tanah. untuk itu perlu keiklasan Pemerintah untuk membebaskan 

BPHTP dan PPh ke dalam “zero tax” untuk pendaftaran tanah 

pertama kali, supaya kelancaran percepatan pendaftaran tanah 

tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Mekanisme ini dapat 

dilakukan dengan cara: Pertama, merevisi Surat Keputusan Bersama 

(SKB) 3 Menteri dengan mengikut sertakan Kementerian Keuangan 

dalam hal pembebasan PPh; Kedua,  merivisi klausul PPh dan BPHTB 

terhutang dengan pembebasan PPh dan BPHTB Nol Persen; Ketiga, 

SKB ini ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk 

Peraturan Gubernur, dengan ketentuan apabila aturan mengenai 
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BPHTB belum diatur dalam Perda. Jika sudah diatur Perda maka 

perdanya harus direvisi.

Mekanisme ini dapat diwujudkan apabila ada keiklasan dan 

politik will Pemerintah bahwa pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

indonesia itu penting dan memperpecepat program PTSL sebagai 

agenda prioritas. Darmawan (2017), menyatakan PTSL merupakan 

terobosan dalam pendaftaran tanah. Secara bertahap desa lengkap 

akan terwujud dan ini menjadi embrio terwujudnya peta bidang 

di masing-masing lokasi dan impian terwujudnya one map policy. 

Lembaga lain akan mendapatkan imbas yang sangat besar terkait 

dengan rencana detail tata ruang, penentuan LP2B, collecting 

perpajakan, peta sosial/politik dan lain-lain.

E. Kesimpulan

Pelaksanaan PTSL di Kota Bandung di seluruh wilayah yaitu 

meliputi 30 kecamatan dan 151 kelurahan dengan tujuan menuju 

Kota Lengkap, bahkan melebih target yang telah ditetapkan. 

Pencapaian tersebut karena adanya peta dengan skala 1:1000 berkat 

kerjasama Pemerintah Kota Bandung yang menyiapkan peta modern 

dari Institut Pertanian Bogor (ITB). Peta digital yang mempermudah 

BPN untuk mengukur tanah. Di samping capaian yang melebihi 

target terdapat juga hambatan-hambatan antara lain lain dalam 

pelaksanaan PTSL yang di alami Kantor BPN Kota Bandung secara 

umum adalah kuantitas dan kualitas SDM, dan Sarana, Prasarana 

dan biaya, serta peran serta masyarakat. Hambatan secara khusus 

antara lain: a) Mutasi dan Promosi yang mengakibatkan perlu waktu 

untuk menyesuaikan diri, b) kekurangan petugas ukur, c) pola pikir 

pegawai yang masih sporadik dalam pelaksanaan PTSL, d) kurangnya 

kualitas SKB dan ASKB. Strategi untuk mengatasi hambatan Kantor 

BPN Kota Bandung diatasi dngan cara mengadakan Penyusunan 

Juknis Internal, Penambahan Petugas, Informasi/ pengumuman Di 



131Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 

Koran Media Sosial dan Surat Edaran dengan cara sosialisasi Program 

PTSL bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung,  melalui Surat 

Edaran dari Walikota

Regulasi dibuat dan disempurnakan dalam pelaksanaan PTSL 

untuk menciptakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum, serta untuk mengurangi sengketa. Namun dalam tataran 

implemtasi masih terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi 

menjadi masalah di kemudian hari, diantaranya adalah : a) masalah 

jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis; b) penerapan 

asas kontradiktur delimitasi; c) Pembuktian hak; dan d) Pajak Tanah.
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