
PENDAFTARAN TANAH
RH



 Menurut Boedi Harsono yang dimaksud dengan 
pendaftaran tanah adalah : “Merupakan suatu 
rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur, 
terus menerus untuk mengumpulkan, menghimpun 
dan menyajikan mengenai semua tanah atau 
tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah”



 Dalam PP No. 24/1997 juga terdapat pengertian
pendaftaran tanah yaitu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1
yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah :

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan
penyajian serta pemeliharan data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi tanah yang
sudah ada hak milik atas satuan rumah susun serta hak-
hak yang membebaninya.



 Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk 
kepada adanya berbagai kegiatan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan 
1 (satu) dengan yang lain, berurutan menjadi satu 
kesatuan rangkaian yang bermuara pada 
tersedianya data yang diperlukan dalamrangka 
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 
pertanahan bagi rakyat.



 Kata “terus – menerus” menunjuk kepada 
pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak 
akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan 
tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti 
disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan
keadaan yang terakhir.



 Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan 
harus berlandaskan peraturan perundang-
undangan yang sesuai karena hasilnya akan 
merupakan data bukti menurut hukum, biarpun 
daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama 
dalam hukum negara-negara yang
menyelenggarakan pendaftaran tanah.



 Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
(initial registration) dapat dilakukan dengan 2 (dua) 
cara yaitu:

1. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
yang dilakukan secara serentak, yang meliputi
semua objek pendaftaran tanah yang belum
didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan.
Umumnya prakarsa datang dari pemerintah,
berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3/1995 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah secara
sistematik.



2. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah 
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa atau kelurahan secara individual atau massal 
yang dilakukan atas permintaan pemegang atau 
penerima hak atas tanah yang bersangkutan.



 Dalam menyelenggarakan hak atas tanah dikenal 2 
(dua) asas, yaitu :
1. Asas Spesialitas
Asas Spesialitas ini dapat kita lihat dengan adanya
data-data fisik tentang suatu hak atas tanah. Data-
data fisik tersebut berisi tentang luas tanah yang
menjadi subyek hak, letak tanah tersebut, dan juga
penunjukkan batas-batas secara tegas.



2. Asas Publisitas
Asas publisitas ini tercermin dari adanya data
yuridis mengenai hak atas tanah seperti subyek
hak nama pemegang hak atas tanah, peralihan hak
atas tanah serta pembebanannya.



 Sedangkan tujuan penyelenggaraan pendaftaran 
tanah adalah sebagai berikut:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada para pemegang hak 
atas suatu bidang tanah, satuan rumahsusun dan 
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 
yang bersangkutan.



b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan termasuk pemerintah agar 
dengan mudah memperoleh data yang diperlukan 
dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai 
bidang-bidang tanah yang satuan-satuan rumah
susun yang sudah terdaftar.

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi 
pertanahan.



Tujuan pendaftaran tanah juga untuk menghimpun
dan menyediakan informasi yang lengkap
mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan
dimungkinkannya menurut PP No. 24/1997
pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik
atau data yuridisnya belum lengkap atau masih
bersengketa, walaupun untuk tanah-tanah yang
demikian belum dikeluarkan sertipikat tanda bukti
haknya.



Kegiatan pendaftaran tanah menurut PP No. 
24/1997yang merupakan penyempurnaan PP No. 
10/1961 meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut :
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
b. Pembuktian hak dan pembukuannya
c. Penerbitan sertipikat
d. Penyajian data fisik dan data yuridis
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen
f. Hak atas tanah yang harus didaftarkan



Dalam UUPA telah dijelaskan dan dijabarkan 
secara rinci mengenai hak atas tanah. Hak atas 
tanah ini dalam prosesnya berasal dari hak 
menguasai yang ada pada negara. Atas dasar hak 
menguasai tersebut maka negara dapat 
memberikan tanah negara tersebut kepada 
orangorang atau badan hukum tertentu. 



Adapun macam-macam hak atas tanah yang akan 
diberikan dibicarakan dan wajib untuk didaftarkan di 
Kantor Pertanahan Tanah adalah :
a. Hak Milik
b. Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan
d. Hak Pakai
e. Hak Pengelolaan



 Dengan hak-hak tersebut di atas para pemegang 
hak atas tanah diberi wewenang untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan juga 
dengan serta ruang yang ada di atasnya, bisa 
digunakan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dnegan penggunaan tanah tersebut 
dalam batas-batas UU dan PP yang mengaturnya.



ASAS PENDAFTARAN TANAH

Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan 
asas sederhana, terjangkau, mutakhir dan 
terbuka.
1.Sederhana dimaksudkan agar ketentuan-

ketentuan pokok maupun prosedurnya 
dengan mudah dapat dipahami oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan, 
terutama para pemegang hak atas tanah.



2. Aman dimaksudkan untuk menunjukkan
bahwa pendaftaran tanah perlu
diselenggarakan secara teliti dan cermat
sehingga hasilnya dapat memberikan
jaminan kepastian hukum sesuai tujuan
pendaftaran tanah itu sendiri.

3.Terjangkau dimaksudkan keterjangkauan
bagi pihak-pihak yang memerlukan,
khususnya dengan memperhatikan
kebutuhan dan kemampuan golongan
ekonomi lemah.



4.Mutakhir dimaksudkan kelengkapan 
yang memadai dalam pelaksanaannya 
dan kesinambungan dalam 
pemeliharaan data.

5. Asas Terbuka artinya melalui 
penyelenggaraan pendaftaran tanah, 
bagimasyarakat maupun pemerintah 
yang ingin memperoleh keterangan 
data fisik dan data yuridis, akan dapat 
memperoleh data yang benar setiap 
saat di Kantor Pertanahan



TUJUAN DAN SISTEM PENDAFTARAN
TANAH

Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia sejak
penjajahan Belanda telah ada khususnya untuk
mengelola hak-hak barat dan pada zaman awal
kemerdekaan pendaftaran tanah di Indonesia berada
di Departemen Kehakiman yang bertujuan untuk
menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak
atas tanah yang meliputi :
1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan semua

tanah dalam wilayah Republik Indonesia
2. Pembukuan hak atas tanah serta pencatatan

pemindahan hak atas tanah tersebut.



Sistem pendaftaran tanah pada saat itu adalah
sistem pendaftaran akte (regristration of deeds)
dimana Jawatan Pendaftaran Tanah pada saat itu
hanya bertugas dan berkewenangan membukukan
hak-hak tanah dan mencatat akte peralihan /
pemindahan hak, tidak menerbitkan surat tanda
bukti hak yang berupa sertifikat tanah. Alat bukti
kepemilikan tanah pada saat itu berupa akte (akte
eigendom dll).



Dengan lahirnya UUPA pada tanggal 24 september 1960
maka sistem pendaftaran tanah berupa menjadi sistem
pendaftaran hak (registration of title) dimana hal tersebut
ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA yang antara lain
berbunyi:
1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh

pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.



2) Pendaftaran tanah meliputi: 
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
b. Pendafataran hak-hak atas tanah dan peralihan 

hak-hak tersebut
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.



Perbedaan kewenangan dalam sistem pendaftaran
tanah seperti diuraikan di atas jelas tertuang dalam
ketentuan angka 2 b dan c dimana pendaftaran
tanah melakukan pendaftaran hak termasuk
peralihan dan pembebanannya serta pemberian
surat-surat tanda bukti termasuk sertifikat tanah
sebagai alat pembuktian yang kuat.



 Dalam ketentuan angka 2 huruf c di atas
disebutkan surat tanda bukti yang diterbitkan
sebagai alat bukti yang kuat bukan terkuat atau
mutlak, hal ini berarti pendaftaran tanah di
Indonesia menganut stelsel negatif dimana apabila
sertifikat tanah telah diterbitkan atas nama
seseorang dan ada pihak lain yang dapat
membuktikan sebagai pemilik yang lebih berhak
melalui putusan lembaga peradilan maka sertifikat
tanah tersebut dapat dibatalkan yang kemudian
diberikan kepada pihak yang lebih berhak.



 Dalam penjelasan UUPA dikatakan bahwa
pendaftaran tanah akan diselenggarakan secara
sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan
oleh rakyat yang bersangkutan. Ketentuan ini perlu
mendapat perhatian Pemerintah untuk
melaksanakan pembenahan dan perbaikan di
bidang pendaftaran tanah terutama hal-hal yang
berkaitan dengan pelayanan tanah-tanah adat
dimana pendaftaran tanah masih menggunakan
alat bukti pembayaran pajak masa lalu seperti girik
dan petuk sebagai alas hak sedangkan administrasi
girik dan petuk tersebut secara prinsip sudah tidak
ada.



 Dalam penjelasan UUPA angka IV dikatakan bahwa 
usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas 
tanah ternyata dari ketentuan pasal-pasal yang 
mengatur pendaftaran tanah yaitu: Pasal 23, 32 
dan 38 yang ditujukan kepada para pemegang hak 
yang bersangkutan dengan maksud agar mereka 
memperoleh kepatian tentang haknya.



Pasal 23 (32/HGU dan 38/HGB) berbunyi :
1. Hak milik demikian pula setiap peralihannya,

hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain
harus didaftarkan sesuai ketentuan pasal 19
UUPA

2. Pendafataran dimaksud merupakan alat
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak
milik serta syahnya peralihan dan pembebanan
hak tersebut.



Pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah agar
di seluruh wilayah Indonesia diadakan Pendaftaran
Tanah yang bersifat rechts kadaster, artinya yang
bertujuan menjamin kepastian hukum.
Di dalam penjelasan UUPA disebutkan pula bahwa
pendaftaran tanah didahulukan
penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun
meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh
wilayah Negara (Indonesia) tentunya yang
dimaksud dalam Undang-Undang ini termasuk
daerah hutan maupun laut (marine kadaster.)


