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ABSTRAK 

 

Kusumawardani, Eri. 2015; Implementasi Asas Mutakhir Pendaftaran Tanah 

Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Analisis 

Pemutakhiran Data Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal). Skripsi, 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Rofi Wahanisa, S.H., M.H. Pembimbing II: Tri 

Andari Dahlan, S.H., M.Kn. 

Kata Kunci : Implementasi, Asas Mutakhir, Pendaftaran Tanah, Tertib 

Administrasi 

 

 Implementasi asas mutakhir pendaftaran tanah diperlukan untuk menjaga 

data di Kantor Pertanahan agar selalu mutakhir dan sesuai dengan keadaan terkini. 

Untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Permasalahan penelitian 

ini yaitu: 1) bagaimana implementasi asas mutakhir pendaftaran tanah dalam 

mewujudkan tertib admnistrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal; 2)upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk memaksimalkan 

pelaksanaan asas mutakhir. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 

sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait 

dan observasi serta studi pustaka. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal hanya terjadi sebelas macam peralihan hak dari tiga belas peralihan hak. 

Peralihan yang sering terjadi ialah pemutakhiran data karena hak tanggungan. Hal 

ini berbanding terbalik dengan pemutakhiran data karena penetapan pengadilan. 

Adanya peralihan tersebut untuk mewujudkan tujuan dari pendaftaran tanah 

khususnya dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan agar data yang 

dimiliki oleh Kantor Pertanahan dalam kondisi mutakhir dan sesuai dengan 

keadaan yang terakhir. Adapun upaya dari Kantor Pertanahan untuk 

memaksimalkan implementasi asas mutakhir yaitu dengan membuat aplikasi 

SIAP (Sistem Informasi Arsip Pertanahan) dan menggunakan GPS (Global 

Positioning System.).  

 Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi asas 

mutakhir sudah cukup baik, dilihat dari banyaknya permohonan pemutakhiran 

datayang terjadi.Saran dari penulis yaitu: 1)Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal agar lebih meningkatkan lagi pelayanannya, sehingga dapat mencapai 

tujuan pendaftaran tanah dengan maksimal. Sebaiknya kantor pertanahan 

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam 

mendaftarkan perubahan hak atas tanahnya; 2)Untuk program yang sekarang 

mulai terkomputerisasi dan terpusat disarankan untuk menambah server agar 

dapat menampung lebih banyak pengakses sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah serta mempercepat pegawai 

Kantor Pertanahan dalam menginput data.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebutan tanah dalam bahasa dapat dipakai dalam berbagai arti. 

Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam 

arti apa istilah tersebut digunakaan. Dalam hukum tanah kata sebutan 

“tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah 

diberi batasan resmi oleh UUPA. 

Menurut Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria yang dimaksud 

tanah yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-

badan hukum” 

Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis 

adalah permukaan bumi (ayat 1).Sedang hak atas tanah adalah hak atas 

sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan 

ukuran panjang dan lebar.
1
  

                                                           
1
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 

Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Cetakan keduabelas (edisi revisi), (Jakarta: Djambatan, 2008), 

hlm. 18 
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Maka yang dimaksud tanah dalam Pasal tersebut ialah permukaan 

bumi yang dapat dihaki oleh setiap orang maupun badan hukum, oleh 

karena itu hak-hak atas tanah yang timbul merupakan suatu persoalan 

hukum. Persoalan yang dimaksud ialah persoalan yang berkaitan dengan 

dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan 

tanaman atau bangunan  yang terdapat diatasnya. 

Tanah merupakan kebutuhan mendasar dari manusia, karena 

hampir seluruh kegiatan manusia dilakukan di atas tanah. Selain untuk 

melakukan kegiatan sehari-hari, tanah juga berfungsi sebagai lahan 

pertanian atau perkebunan. Bahkan hingga mati pun manusia 

membutuhkan tanah sebagai peristirahatan terakhirnya. 

Di Indonesia, secara konstitusional masalah tanah sebagai 

permukaan bumi, diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945, yang berbunyi:“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.” 

Dari bunyi Pasaldi atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945, berkaitan erat dengan penguasaan tanah. Tanah merupakan 

permukaan bumi yang bisa dikuasai oleh Negara dengan tujuan untuk 

kepentingan dan kemakmuran rakyat.   

Dari salah satu konsideran UUPA diwajibkan mengatur pemilikan 

dan penggunaan tanah, maka semua tanah di wilayah kedaulatan bangsa 
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dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat baik secara 

perseorangan maupun gotong royong.Sehingga untuk memperjelas 

pemilikan dan penggunaan tanah tersebut, pendaftaran tanah merupakan 

hal penting. Untuk mendapatkan sertipikat tanah harus mendaftarkannya 

terlebih dahulu di Kantor Pertanahan. Dapat dilakukan sendiri atau melalui 

bantuan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta 

Tanah(PPAT) dengan sertipikat tersebut dapat membuktikan kepemilikan 

tanah yang sah. 

MenurutPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 

(1)yang dimaksud pendaftaran tanah adalahrangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 

teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta 

pemeliharaan 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 bidang-bidang tanah yang sudah 

ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya. 

Adapun asas-asas dalam pendaftaran tanah yang tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Pasal 2, yaitu sebagai berikut: 

1. Asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya 

maupun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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2. Asas aman, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran 

tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya 

dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya. 

3. Asas terjangkau, dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi lemah. 

4. Asas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. 

Data yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk 

itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-

perubahan yang terjadi dikemudian hari. 

5. Asas terbuka, dimaksudkan perolehan keterangan yang diperlukan 

masyarakat didapatkan dengan benar setiap saat. 

Adapun beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan 

asas pendaftaran tanah.Mengenai pelaksanaan asas sederhana, fakta yang 

terjadi didalam praktik ditemukan bahwa asas mudah dan dapat dipahami 

hanyalah pada aturan atau prosedurnya artinya untuk kegiatan 

pendaftarannya sendiri masih menemui kendala jangka waktu yang 

panjang, bahkan dalam perjalananya prosedur pendaftaran tanah tidak 

selesai disebabkan adanya kendala biaya atau syarat tambahan. 

Ada beberapa alasan diantaranya sebagai contoh yaitu alasan 

perbedaan luas tanah antara data yuridis dan data fisik setelah 

dilakukannya pengukuran.Sehingga tujuan dari asas sederhana itu sendiri 
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belum bisa tercapai.Makna sederhana dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia dipahami sebagai suatu perbuatan (tindakan) yang hemat dan 

tuntas. 

Permasalahan yang terkait dengan asas aman yaitu sering terjadi 

dalam praktik yaitu kasus atau kesalahan pengetikan tempat obyek tanah, 

atau nama subyek tanah bahkan luas obyek tanah yang tercatat atau tertera 

dalam sertipikat, dalam hal ini ditemukan setelah akan dilaksanakan pada 

transaksi berikutnya di hadapan PPAT atau bisa ditemukan setelah 

beberapa tahun kemudian dimana kejadian pada kesalahan ketik atau 

penulisan tersebut baru disadari oleh pemilik hak atas tanah setelah 

beberapa tahun kemudian diukur ulang setelah akan dilakukan pemecahan 

atau pembangunan.  

Salah satunya terkait dengan implementasi asas 

terjangkau.Terjadinya berbagai pungutan atau korupsi dalam sertipikat 

tanah.Pensertipikatan tanah bisa berjalan cepat, tergantung pada siapa 

yang menginginkan dan berapa“uang yang disediakan”.Dalam praktik, 

sertipikat tanah dapat cepat keluar jika yang bekepentingan menyediakan 

biaya yang jumlahnya jauh lebih besar dari biaya resmi yang tertulis 

didalam kwitansi atau jika pengurusannya menggunakan memo dari orang 

kuat. Fenomena pensertipikatan tanah yang berbau Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN) seperti ini bukan hanya terjadi di Kantor Pertanahan, 

tetapi disinyalir sejak mulai dari desa/kelurahan. Masalah ini tidak 

menyangkut materi hukum, tetapi menyangkut soal clean 
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government.Yang menjadi korban pada umumnya orang kecil yang secara 

mental masih menganggap aparat pemerintah bukan pelayan masyarakat 

melainkan tuan yang harus dijamu dan dilayani.
2
 

Adapun penyimpangan pelaksanaan asas terbuka yaitu ketika data-

data yang dibutuhkan oleh yang berkepentingan tidak akan didapat kecuali 

hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses ke Kantor Pertanahan, 

terutama hal ini berkenaan dengan biaya atas pengecekan obyek Hak Atas 

Tanah yang akan diakses.
3
 

Terkait dengan pelaksanaan asas mutakhir, permasalahan bermula 

dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya 

setelah melakukan jual beli. Pelaksanaan jual beli tanah dapat dilakukan 

dihadapan PPAT dengan akta otentik maupun jual beli yang dilakukan 

perorangan dengan akta dibawah tangan. 

Seperti yang tercantum pada Pasal 36 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa para pemegang hak yang 

bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada Kantor Pertanahan. Maka, baik PPAT maupun masyarakat 

yang melakukan jual beli tersebut wajib untuk mendaftarkan perubahan 

yang terjadi. Untuk PPAT diberikan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan (Pasal 40 

                                                           
2
Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala (penyunting), Reformasi Pertanahan, 

Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, 

Hankam, Teknis, Agama, dan Budaya, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 37. 
3
Widhihandoko.com/?p=148. Posted July 2, 2013. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah: 

Pelaksanaan Asas dan Tujuan dalam Sistem Pendaftaran Tanah. Diakses 21 April 2015. 
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ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).Tetapi, untuk 

perorangan tidak diberikan jangka waktu untuk mendaftarkan perubahan 

tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang belum melakukan pendaftaran 

perubahan data atas tanahnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan 

kurang akuratnya data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan.  

Terdapat permasalahan lain terkait dengan asas mutakhir 

diantaranya yaitu tidak diperbarui data segera mungkin. Seperti contoh 

jika terjadi waris, perubahan data tidak segera didaftarkan oleh ahli 

warisnya.Sehingga data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan tidak 

mutakhir.Dengan kata lain, hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan dari 

asas mutakhir pendaftaran tanah. 

Untuk itu sesuai prinsip kantor pertanahan yaitu pengelolaan 

pertanahan harus berkontribusi pada kesejahterahan rakyat (welfare) dan 

agenda Kantor Pertanahan yaitu memastikan penguatan hak rakyat atas 

tanah.Maka, kantor pertanahan bertugas untuk melakukan pemeliharaan 

data atas tanah saat terjadinya perubahan data atas tanah yang 

bersangkutan. Sehingga jika masyarakat membutuhkan data atas tanah, 

mendapatkan data yang mutakhir sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

dan paling aktual. 

Kurangnya transparansi dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah 

disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi penguasaan dan 

pemillikan tanah, serta kurang transparannya data dan informasi yang 
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tersedia untuk masyarakat. Di sisi lain, pensertipikatan tanah hak 

tampaknya masih cenderung kepada akses permintaan, yang jauh 

melampaui sisi penawaran, meskipun proyek-proyek administrasi 

pertanahan seperti prona dan proyek ajudikasi relative berhasil mencapai 

targetnya.
4
 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud mengkaji 

tentang “IMPLEMENTASI ASAS MUTAKHIR PENDAFTARAN 

TANAHUNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI 

PERTANAHAN (Studi Analisis Pemutakhiran Data di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kendal)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mencoba 

mengidentifikasi masalah, antara lain: 

a. Mengenai kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

mendaftarkan tanahnya 

b. Mengenai banyaknya sengketa yang terjadi karena data yang 

tidak diperbarui 

c. Mengenai mahalnya biaya pendaftaran tanah yang dikenakan 

d. Mengenai implementasi asas mutakhir pendaftaran tanah dalam 

pemeliharaan data atas tanah 

                                                           
4
Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 186 
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e. Mengenai upaya kantor pertanahan untuk memaksimalkan 

pelaksanaan asas mutakhir pendaftaran tanah 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah 

guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, 

sehingga penulis dapat lebih terfokus dan tidak melebur dari pokok 

permasalahan yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai 

sasaran yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada 

bagaimanakahimplementasi asas mutakhir pendaftaran tanah dalam 

pemeliharaan data atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan 

bagaimanakahupaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk 

memaksimalkan pelaksanaan asas mutakhir pendaftaran tanah. 

1.4 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena 

merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas 

permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai 

jelas sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka, penulis menentukan 

beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut: 
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a. Bagaimanakah implementasi asas mutakhir pendaftaran tanah dalam 

mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal? 

b. Apakah upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk 

memaksimalkan pelaksanaan asas mutakhir pendaftaran tanah untuk 

mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Maksud adanya penelitian adalah untuk memberikan arah yang 

tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut 

berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu dalam 

penyusunan skripsi ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasiasas mutakhir pendaftaran tanah, 

dalam pemeliharaan data atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal. 

b. Untuk mengetahui upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk 

memaksimalkan pelaksanaan asas mutakhir pendaftaran tanah, untuk 

mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 
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a. Diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan terhadap 

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum agraria, tentang 

penerapan asas mutakhir pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi 

pengambil kebijakan dalam rangka pemberian informasi yang tepat 

dan akurat serta memperkecil terjadinya masalah atau sengketa bagi 

para pemilik tanah dan pemegang sertipikat Hak Atas Tanah. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan 

pembahasan permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup 

lima bab. Adapun maksud dari pembagian pembagian tersebut untuk 

menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik. 

Bagian awal merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri 

dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman 

moto dan persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, 

halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan 

halaman daftar lampiran. 

Bagian inti yang terdiri dari lima bab, yaitu: 



12 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang masalah 

penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian landasan teori mengenai 

masalah yang akan dibahas meliputi implementasi asas mutakhir. Selain 

itu juga diuraikan tentang pengertian implentasi, pengertian pendaftaran 

tanah, serta pengertian tertib administrasi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi uraian tentang metode 

penelitian yang digunakan penulis.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi uraian jawaban atas 

masalah yang dirumuskan di bab pendahuluan dengan jelas, sistematis, 

dan tuntas. 

BAB V PENUTUP, berisi simpulan dan saran. 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Implementasi 

Secara singkat,definisi implementasi dikemukakan menurut KBBI 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia), yaitu pelaksanaan atau penerapan. 

Kemudian Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif.
5
 

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat 

dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk 

melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan 

orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh 

birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan 

pelaksana yang bisa dipercaya. 

2.2 Pendaftaran Tanah 

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997diberikan rumusan mengenai pengertian pendaftaran tanah. 

                                                           
5
Guntur Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, 2004, hlm. 39 
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Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian 

sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya.  

Rangkaian kegiatan menunjuk pada kegiatan pendaftaran tanah 

yang akan bermuara pada ketersediaan data yang diperlukan dalam 

memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi rakyat. 

Sedangkan terus-menerus menunjuk pada kegiatan yang sekali dimulai 

tidak akan ada akhirnya. Dalam arti disesuaikan dengan perubahan-

perubahan yang terjadi di kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan 

yang terakhir. 

Adapun data fisik yang dimaksud meliputi lokasi, batas, luas, dan 

ada atau tidaknya bangunan di atasnya. Untuk data yuridis meliputi 

pemegang Hak Atas Tanah, status tanah, dan beban di atasnya (dijaminkan 

atau tidak). 

2.2.1 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Dasar hukum pendaftaran tanah terdapat di Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian digantikan 
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 

8 Juli 1997.  

Dalam Ketentuan Penutup Pasal 65 dan 66 ditentukan 

bahwa Peraturan Pemerintah yang baru itu mulai berlaku tiga bulan 

sejak tanggal diundangkan dan bahwa sejak tanggal tersebut 

Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak 

berlaku lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan 

demikian mulai berlaku tanggal 8 Oktober 1997. Ketentuan 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

mendapat pengaturan secara lengkap dan rinci dalam Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.
6
 

2.2.2 Asas-Asas Pendaftaran Tanah 

Adapun asas-asas dalam pendaftaran tanah yang tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 2, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan 

pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah 

dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Asas aman, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 

pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti 

                                                           
6
Boedi harsono, Op.cit.hlm. 469 
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dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya. 

3. Asas terjangkau, dimaksudkan keterjangkauan bagi 

pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan 

memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan 

ekonomi lemah. 

4. Asas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang 

memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan 

dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus 

menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu 

diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-

perubahan yang terjadi dikemudian hari. 

5. Asas terbuka, dimaksudkan perolehan keterangan yang 

diperlukan masyarakat didapatkan dengan benar setiap 

saat. 

2.2.3 Tujuan Pendaftaran Tanah 

Terdapat dua tujuan dari pendaftaran tanah, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum terdapat pada Pasal 

19 UUPA yaitu menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas 

tanah. Sedangkan tujuan khusus pendaftaran tanah tercantum pada 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997, yang isinya sebagai 

berikut: 
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a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 

satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan 

mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah 

terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

2.2.4 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

(initial registration) dan pemeliharaan pendaftaran tanah 

(maintenance). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah 

kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran 

tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan 

PemerintahNomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali ini 

dilakukan secara sistematik dan sporadik. 

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 
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serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum 

didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. 

Dilakukan atas prakarsa pemerintah dengan berdasarkan pada suatu 

rencana kerja jangka panjang dan tahuan serta dilaksanakan di 

wilayah-wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN. 

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa 

obyek pendaftaran tanah dakam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan secara individual atau massal. Dilakukan atas 

permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak 

atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance) adalah 

kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data 

yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat 

ukur, Buku Tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi kemudian. Perubahan yang terjadi dapat disebabkan 

karena peralihan, pembebanan, berubahnya nama pemegang hak, 

hapus atau perpanjangan waktu hak yang telah berakhir, 

pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah yang 
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haknya sudah didaftar. Agar data yang tersedia di Kantor 

Pertanahan tetap sesuai dengan keadaan yang mutakhir.
7
 

2.2.5 Sistem Pendaftaran Tanah 

Terdapat dua macam sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem 

pendaftaran akta (registration of deeds) dan sistem pendaftaran hak 

(registration of titles).Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun 

sistem pendaftaran hak, tiap pemberian atau menciptakan hak baru 

serta pemindahan dan pembebanannya dengan hak lain kemudian, 

harus dibuktikan dengan suatu akta. Dalam akta tersebut dengan 

sendirinya dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan, yaitu: 

perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya, hak apa yang 

dibebankan. 

Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem 

pendaftaran hak, akta merupakan sumber data yurudis.Dalam 

sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pejabat 

Pendaftaran Tanah (PPT).Dalam sistem pendaftaran akta, PPT 

bersikap pasif.Ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang 

disebut dalam akta yang didaftar.  

Sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam sistem 

pendaftaran hak pun setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-

perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian juga 

                                                           
7
Ibid, hlm. 474 
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harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan 

pendaftarannya, bukan aktanya yang didaftar, melainkan haknya 

yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian.Akta 

hanya merupakan sumber datanya. Untuk pendaftaran hak dan 

perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian disediakan suatu 

daftar isian, yang dalam Bahasa Inggris disebut register.Dalam 

penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 10 disebut Buku Tanah.
8
 

Sistem pendaftaran tanah disetiap Negara berbeda satu 

dengan yang lainnya.Tetapi terdapat satu sistem yang banyak 

diikuti, yaitu sistem pendaftaran yang berlaku di Australia 

kemudian disebut dengan Torrens System. Saat Torrens menjadi 

anggota First Colonial Ministry dari provinsi South Australia, 

mengambil inisiatif untuk mengintroduksi pendaftaran tanah di 

Australia yang terkenal sebagai Real Property Act Nomor 15 

Tahun 1857-1858 kemudian didunia dikenal dengan Torrens 

System.  

Penerapan sistem ini berawal dari cita suatu ketentuan 

bahwa manakala seorang mengklaim sebagai pemilik fee simple 

baik karena undang-undang atau sebab lain harus mengajukan 

suatu perlindungan agar lahan yang bersangkutan diletakkan atas 

namanya. Permohonan ini kemudian diteliti oleh Barister and 

                                                           
8
Ibid, hlm. 76-78 
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Conveyancer yang terkenal sebagai examiner of title (pemeriksa 

alas hak), dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 disebut panitia ajudikasi.
9
 

Dalam sistem ini yang dipergunakan adalah Sistem 

Pendaftaran Akta.A.P. Parlindungan mengatakan bahwa sejarah 

kepemilikan tanah secara individual jika hanya mengandalkan 

kepada ingatan atau keterangan saksi pasti tidak teliti, karena 

ingatan bisa saja kabur dan saksi-saksi hidup satu masa akan 

meninggal dunia, apalagi seperti Indonesia, tanah sudah ada sejak 

dahulu dalam artian bahwa hubungan manusia dengan tanah telah 

ada sejak dahulu, namun karena tidak tertulis apalagi tidak 

terdaftar hanya secara lisan diketahui tanah itu milik siapa dan 

batas-batasnya, atau setidak-tidaknya satu bidang tanah itu umum 

diketahui adalah milik seseorang ataupun warisan seseorang pada 

ahli warisnya. Bahwa oleh sistem torrens hal ini juga diinsafi 

dengan adanya lembaga examiner of title di Indonesia disebut 

panitia tanah. Sehingga memberi kesempatan kepada orang atau 

pihak yang merasa haknya lebih benar/kuat dari yang terdapat 

dalam suatu sertipikat untuk mengklaim hal ini dengan 

mengajukannya kepada Pengadilan Negeri setempat dengan 

adagium siapa yang merasa berhak harus mengajukan bukti-

buktinya. Jika hal ini meyakinkan, Hakim Pengadilan Negeri 

                                                           
9
A.P. Parlindungan. Pendaftaran Tanah Di Indonesia (berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997), 

(Bandung: Mandar Maju, 1999). Hlm. 25 
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menyatakan bahwa sertipikat itu  batal, dan menyatakan orang 

yang mengajukan perkara tersebut lebih berhakdan meyakinkan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menganut stelsel 

negatif yang terbatas 5 tahun.
10

 

Meskipun telah jelas Indonesia menganut sistem 

pendaftaran tanah negatif, tetapi pendaftaran tanah di Indonesia 

mempunyai karakter positif yang ditandai dengan:
11

 

a. Adanya panitia pemeriksa tanah “barrister and 

conveyance” yang disebut panitia A dan B yang 

bertugas melakukan pengujian dan penelitian. Dari 

penelitian tersebut maka akan dilakukan pengujian dan 

menyimpulkan bahwa setidaknya berisi: (1) lahan atau 

bidang tanah yang diajukan permohonan pendaftaran 

adalah dalam keadaan baik dan jelas; (2) bahwa atas 

permohonan tersebut tidak ada sengketa dalam 

kepemilikannya; (3) bahwa atas keyakinan panitia 

permohonan tersebut dapat diberikan; (4) bahwa 

terhadap bukti yang dijadikan alas hak untuk pengajuan 

pendaftarantidak ada orang yang berprasangka dan 

keberatan terhadap kepemilikan tersebut. Tujuannya 

                                                           
10Ibid, hlm. 36 
11

http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/sistem-pendaftaran-

tanah_05.html?m=1 
 

http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/sistem-pendaftaran-tanah_05.html?m=1
http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/sistem-pendaftaran-tanah_05.html?m=1
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untuk menjamin kepastian hukum tanah yang 

didaftarkan (Pasal 19 UUPA). Boedi Harsono menyebut 

sebagai sistem negatif tendens positif. 

b. Model karakter positif yang terllihat dalam ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, antara 

lain: (a) PPAT diberikan tugas untuk meneliti secara 

material dokumen-dokumen yang diserahkan dan 

berhak untuk menolak pembuatan akta; (b) pejabat yang 

berwenang (petugas) berhak menolak melakukan 

pendaftaran jika pemilik tidak berwenang mengalihkan 

haknya; (c) pemerintah menyediakan model-model akta 

untuk memperlancar mekanisme tugas-tugas PPAT. 

c. Adanya sertipikat hakatas tanah yang diterbitkan, 

sebagai tanda bukti dan alat pembuktian hak 

kepemilikan atas tanah 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, 

sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak 

(registration of titles). Bukan sistem pendaftaran akta, hal tersebut 

tampak dengan adanya Buku Tanah sebagai dokumen yang 

memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan 

serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang 

didaftar. Pembukuan dalam Buku Tanah serta pencatatannya pada 

surat ukur tersebut merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkutan 
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beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan 

dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 Pasal 29.
12

 

2.2.6 Sistem Publikasi 

Terkait dengan lembaga pengumuman, dalam sistem 

pendaftaran tanah sendiri dikenal adanya sistem publikasi, yaitu 

sistem publikasi negatif dan sistem publikasi positif.Sistem 

publikasi negatif maksudnya adalah Negara tidak menjamin 

kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, oleh karena itu 

belum tentu seseorang yang telah tertulis namanya pada sertipikat 

adalah mutlak sebagai pemilik, sedang sistem publikasi positif 

adalah sebaliknya.
13

 

Dalam sistem publikasi negatif pendaftaran tidak 

memberikan jaminan, bahwa penguasaan tanah yang diperolehnya 

atau pembebanan hak yang bersangkutan dikemudian hari tidak 

akan diganggu gugat. Dan berlaku asas nemo plus juris yaitu 

bahwa seseorang tidak dapat memberikan atau memindahkan hak 

melebihi apa yang dia sendiri punyai. Asas ini berasal dari Hukum 

Romawi :“nemo plus juri in alium transferre potest quam ipse 

habet”. Maka data yang disajikan dalam pendaftaran dengan 

sistem publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya 
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Boedi harsono, Op.cit. hlm. 477 
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Prof. DR. Mhd. Yamin Lubis, SH., MS., CN. dan Abd. Rahim Lubis, SH., M.Kn.,  Hukum 

Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), hlm. 172 
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kebenarannya. Di sini Negara tidak menjamin kebenaran data yang 

disajikan. 

Tabel 2.1.Kelebihan dan Kekurangan Sistem Publikasi 

 Sistem Publikasi Positif Sistem Publikasi Negatif 

K 

E 

L 

E 

M 

A 

H 

A 

N 

Pemilik tanah yang 

sesungguhnya akan 

kehilangan haknya karena 

tanah tersebut telah ada 

sertipikat atas nama pihak lain 

yang tidak dapat diubah lagi 

Tidak ada kepastian atas 

keabsahan sertipikat karena 

setiap saat dapat atau 

mungkin saja digugat dan 

dibatalkan jika terbukti tidak 

sah penerbitannya 

Peranan aktif pejabat kadaster 

memerlukan waktu dan 

prasarana yang mahal 

Peranan pejabat pendaftaran 

tanah/kadaster yang pasif 

tidak mendukung ke arah 

akurasi dan kebenaran data 

yang tercantum di dalam 

sertipikat 

Wewenang pengadilan 

diletakkan dalam wewenang 

pengadilan administrasi 

Mekanisme kerja pejabat 

kadaster yang demikian 

(kurang transparan) kurang 

dapat dipahami masyarakat 

awam 

K 

E 

L 

E 

B 

I 

H 

A 

N 

Adanya kepastian hukum bagi 

pemegang sertipikat 

Pemegang hak sesungguhnya 

terlindungi dari pihak lain 

yang tidak berhak atas 

tanahnya 

Adanya peranan aktif pejabat 

kadaster 

Adanya penyelidikan riwayat 

tanah sebelum penerbitan 

sertipikat 

Mekanisme penerbitan 

sertipikat dapat dengan 

mudah diketahui publik 

Tidak ada batasan waktu bagi 

pemilik tanah sesungguhnya 

untuk menuntut haknya yang 

telah disertipikatkan pada hak 

lain 
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Dalam praktiknya, kedua sistem ini tidak pernah digunakan 

secara murni.Sistem positif memberi beban terlalu berat kepada 

Negara sebagai pendaftar.Apabila ada kesalahan dalam 

pendaftaran, Negara harus menanggung akibat dari kesalahan itu. 

Untuk itu, penelitian dilakukan secara cermat yang mengakibatkan 

lambatnya proses pendaftaran. Oleh karena semua resiko tersebut, 

biasanya Negara mengenakan biaya yang mahal saat pendaftaran 

untuk menyediakan suatu dana khusus menghadapi tuntutan ganti 

kerugian jika terjadi kesalahan pada pihak pejabat dalam 

melaksanakan pendaftaran.
14

 

Untuk sistem publikasi yang digunakan Indonesia adalah 

sistem negatif yang mengandung unsur positif seperti yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, 

karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang dinyatakan dalam 

Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) 

UUPA, yaitu bukan sistem negatif yang murni sebab sistem 

publikasi negatif murni tidak akan menggunakan sistem 

pendaftaran hak juga tidak akan ada pernyataan seperti dalam 

Pasal-Pasal yang terdapat di UUPA. 
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Aartje Tehupelory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 

2012), hlm. 31 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 

19 (ayat 2 (c)), disebutkan “pemberian surat-surat tanda bukti, yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”, dan Pasal 32 (ayat 1), 

disebutkan “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan 

data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur 

dan Buku Tanah hak yang bersangkutan.” 

Artinya hukum hanya memberikan jaminan atas bukti hak 

kepemilikan tersebut kepada seseorang.Dan bukti ini tidak satu-

satunya bukti yang kuat saja.Hukum bukan memberikan milik, 

sehingga sering dianggap masih kurang melindungi 

pemiliknya.Seakan bukti hak itu hanya mengokohkan seseorang 

dengan milik (tanahnya) saja.Tetapi seharusnya disamping 

pendaftaran tanah itu memberikan hak kepada seseorang, pemilik 

tanah juga harus mengokohkannya sebagai pemegang hak yang ada 

dan sah.Keberadaannya dijamin oleh hukum Negara sebagai 

pemilik dari/atas hak milik tanah.
15

 

2.3 Asas Mutakhir 

Asas mutakhir merupakan salah satu asas pendaftaran tanah yang 

tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah.Maksud dari asas mutakhir tersebut adalah 

kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan keseimbangan dalam 
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Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Op.cit,. hlm. 112 
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pemeliharaan datanya.Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan 

pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.Asas ini 

menuntut pula dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus 

dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor 

Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.
16

 

2.3.1 Pemeliharaan (Maintenance) Data Pendaftaran Tanah 

Peralihan hak milik atas suatu tanah tentunya berakibat 

pada perubahan atas data kepemilikan atas suatu tanah sehingga 

apabila peralihan atas kepemilikan suatu tanah tidak diikuti dengan 

pendaftaran atas perubahan kepemilikan maka akan dapat 

menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, suatu tanah 

tentunya dapat mengalami perubahan, terutama dalam hal luas 

tanah. Sebagai contoh, tanah tersebut longsor atau terkikis atau 

sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan luas tanah tersebut 

menjadi berkurang. Oleh sebab itu, sangat diperlukan suatu data 

yang memuat keterangan-keterangan teknis dan yuridis suatu 

tanah.
17

 

Sedang pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah 

kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan apabila terjadi 

perubahan pada data fisik dan data yuridis obyek pendaftaran tanah 

yang didaftar. Dan adanya perubahan-perubahan tersebut wajib 
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Ibid, hlm. 164 
17

Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 

38 
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didaftarkan oleh pemegang hak yang bersangkutan dan terhadap 

perubahan tersebut dilakukan penyesuaian dalam peta pendaftaran, 

daftar tanah, daftar nama, surat ukur, Buku Tanah, dan 

sertipikatnya.
18

 

2.3.2 Perubahan Data Yuridis 

Data Yuridis meliputi siapa pemegang haknya, status tanah, 

serta beban yang ada diatas tanah tersebut, apakah dibebankan atau 

tidak.Lebih dipertegas dan diperjelas lagi perubahan data fisik 

tersebut diatur dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 (ayat 1). Dibawah ini 

akan dibahas satu persatu mengenai perubahan tersebut. 

2.3.2.1 Peralihan Hak Karena Jual Beli, Tukar-Menukar, Hibah, 

Pemasukan dalam Perusahaan, Dan Perbuatan Hukum 

Pemindahan Hak Lainnya 

Peralihan hak atas tanah dapat ditafsirkan sebagai suatu 

perbuatan hukum yang dikuatkan dengan kata otentik yang 

dipeebuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) yang mengakibatkan beralihnya pemegang hakatas 

tanah kepada pihak lain.
19

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 ditetapkan, bahwa peralihan hak atas 

tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual 
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 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis,Op.cit, hlm. 141 
19

Ibid, hlm. 276 
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beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 

hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, akta PPAT merupakan salah satu 

sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah.Maka 

wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar 

yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebasan hak 

yang bersangkutan.Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab 

untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum 

yang bersangkutan. Antara lain mencocokan data yang terdapat 

dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor 

Pertanahan. 

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan 

akta yang bersangkutan diserahkan kepada PPAT yang 

berwenang membuatnya.Apabila obyek perbuatan hukumnya 

sudah didaftar, yaitu hak-hak atas tanah pemberian baru dan 

hak milik atas satuan rumah susun, wajib diserahkan 

sertipikatnya yang asli. Pemeriksaan sertipikat tidak perlu 

dilakukan lagi, dalam hal perbuatan hukum yang 

akandilakukan merupakan pemindahan hak mengenai bidang-
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bidang tanah dalam rangka pemasaran hasil pengembangan 

oleh perusahaan real estate, kawasan industri dana 

pengembangan sejenis, yang merupakan bagian-bagian dari 

tanah induk sertipikatnya sudah lebih dulu mengalami 

pemeriksaan. Kecuali apabila PPAT yang bersangkutan 

menganggap perlu diadakan pemeriksaan ulang mengenai 

sertipikatnya. 

Sertipikat yang sudah diperiksa kesesuaiannya dengan 

daftar-daftar di Kantor Pertanahan disampaikan kembali 

kepada PPAT yang bersangkutan pada hari dilakukannya 

pengecekan.Dalam hal diperlukan SKPT, sehubungan dengan 

tidak sesuainya lagi isi sertipikat dengan daftar-daftar di Kantor 

Pertanahan, penerbitannya harus dilakukan selambat-lambatnya 

7 (tujuh) hari kerja terhitung dari hari pengecekan.Apabila 

perubahan mengenai hak-hak atas tanah yang belum 

bersertipikat, dokumen-dokumen yang wajib diserahkan 

kepada PPAT adalah yang diperlukan bagi pendaftarannya 

untuk pertama kali. 

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 105 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997, pencatatan peralihan hak dalam Buku 

Tanah, sertipikat, dan daftar lainnya dilakukan sebagai berikut: 



32 

 

 

 

a. Nama pemegang hak lama di dalam Buku Tanah dicoret 

dengan tinta hitam dan dibubuhi paraf Kepala Kantor 

Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk; 

b. Nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan 

pada halaman dan kolom yang ada dalam Buku Tanahnya 

dengan dibubuhi tanggal pencatatan, dan besarnya bagian 

setiap pemegang hak dalam hal penerima hak beberapa 

orang dan besarnya bagian ditentukan, dan kemudian 

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat 

yang ditunjuk dan cap dinas Kantor Pertanahan; 

c. Yang tersebut pada huruf a dan b juga dilakukan pada 

sertipikat hak yang bersangkutan dan daftar-daftar umum 

lain yang memuat nama pemegang hak lama;  

d. Nomor hak dan identitas lain dari tanah yang dialihkan 

dicoret dari Daftar Nama pemegang hak lama dan nomor 

hak dan identitas tersebut dituliskan pada Daftar Nama 

penerima hak. 

Fungsi akta PPAT yang dibuat adalah sebagai bukti, 

bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang 

bersangkutan.Dan karena perbuatan hukum itu sifatnya tunai, 

sekaligus membuktikanberpindahnya hak atas tanah yang 

bersangkutan kepada penerima hak.Karena tata usaha PPAT 

sifatnya tertutup untuk umum, pembuktian mengenai hak 
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tersebut berlaku terbatas pada para pihak yang melakukan 

perbuatan hukum yang bersangkutan (dan para ahli waris serta 

orang-orang yang diberitahu oleh mereka). 

Baru setelah didaftarkan diperoleh alat bukti yang 

mempunyai kekuatan hukum yang berlaku juga terhadap pihak 

ketiga, karena tata usaha pendaftaran tanah Kantor Pertanahan 

mempunyai sifat terbuka untuk umum.Selain diperolehnya alat 

bukti berupa catatan dalam Buku Tanah, dengan daya 

pembuktian yang kuat. Yaitu berupa sertipikat hak atas tanah 

atas nama penerima hak. Pemindahan haknya hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT.Dengan 

demikian maka jelaslah bahwa adanya akta PPAT tersebut 

merupakan syarat bagi pendaftaran pemindahan haknya.Dalam 

arti, bahwa tanpa adanya akta PPAT Kepala Kantor Pertanahan 

dilarang untuk mendaftarkannya, dengan perkecualian yang 

disebut dalam Pasal 37 (ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997.
20

 

2.3.2.2 Peralihan Hak Karena Pewarisan 

Dalam hal seseorang yang terdaftar namanya dalam alat 

bukti hak meninggal dunia, maka pada saat itu tentunya timbul 

pewarisan atas harta peninggalan si pewaris, dengan kata lain, 

sejak itu para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru. 
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Untuk mengubah data yuridis bidang tanah pada alat bukti 

haknya (yakni mencatat pemegang hak ke atas nama ahli 

waris), maka ahli waris yang sah berhak mendapatkan warisan 

dimaksud wajib mendaftarkan perubahan data yuridis atas 

tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga 

diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum 

kepada ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran 

tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu 

menunjukkan keadaan yang mutakhir.Surat tanda bukti sebagai 

ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris atau 

Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. 

Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum 

didaftar, wajib diserahkan juga dokumen berupa: 1) surat bukti 

haknya; 2) surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang 

menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan telah 

dikuasai secara fisik oleh pemohon. 
21

 

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan 

mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan Hak milik 

Atas Satuan Rumah Susun, sebagai yang diwajibkan menurut 

ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997, wajib diserahkan oleh yang menerima hak sebagai 
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warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang 

bersangkutan, surat kematian orang yang namanya tercatat 

sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli 

waris.  

Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, 

pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada orang tersebut 

berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang 

bersangkutan. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan 

waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta 

pembagian waris yang memuat keterangan, bahwa hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh 

kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran 

peralihan haknya dilakukan langsung kepada penerima warisan 

yang bersangkutan, berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli 

waris dan akta pembagian waris tersebut, tanpa alat bukti 

peralihan hak lain, misalnya akta PPAT.  

Warisan berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun yang menurut akta pembagian waris 

harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau 

pada waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, 

didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang 

berhak sebagai hak bersama mereka, berdasarkan surat tanda 

bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris 
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tersebut. Sesudah hak tersebut didaftar sebagai hak bersama, 

pendaftaran pembagian hak tersebut selanjutnya dilakukan 

menurut ketentuan pembagian hak bersama, yang diatur dalam 

Pasal 51 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.Untuk pewarisan 

yang disertai hibah wasiat pendaftaran peralihannya diatur 

secara rinci dalam Pasal 112 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997.
22

 

2.3.2.3 Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau Peleburan 

Perseroan Atau Koperasi 

Berdasarkan penjelasan Pasal 43 (ayat 1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, beralihnya hak dalam 

penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang 

tidak didahului dengan likuiditas terjadi karena hukum (Pasal 

107 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Koperasi). Karena itu cukup dibuktikan 

dengan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau 

peleburan tersebut. 

Dalam Pasal 113 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 
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1997 diatur tentang Permohonan pendaftaran peralihan suatu 

hak atas tanah, hak milik satuan rumah susun, atau hak 

pengelolaan karena adanya penggabungan atau peleburan 

perseroan atau koperasi yang dilakukan tidak dengan likuidasi 

diajukan oleh direksi perseroan atau pengurus koperasi hasil 

penggabungan atau peleburan sesuai dengan ketentuan dalam 

anggaran dasar perseroan atau koperasi tersebut, dengan 

dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : 

a. Sertipikat hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun, atau hak pengelolaan, atau, dalam hal hak atas tanah 

yang belum terdaftar, bukti pemilikan tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997; 

b. Akta penggabungan atau peleburan perseroan atau 

koperasi; 

c. Pernyataan dari direksi perseroan atau pengurus koperasi 

hasil penggabungan atau peleburan bahwa penggabungan 

atau peleburan tersebut telah dilaksanakan tidak dengan 

likuidasi; 

d. Anggaran dasar dari perseroan/koperasi hasil 

penggabungan/peleburan yang telah disahkan oleh pejabat 

yang berwenang; 
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e. Anggaran dasar dari masing-masing perseroan/ koperasi 

yang bergabung/melebur. 

Sedangkan untuk peralihan hak karena penggabungan 

atau peleburan didahului dengan likuidasi, didaftar berdasarkan 

pemindahan hak dalam rangka likuidasi, yang dibuktikan 

dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang.Dalam 

rangka likuidasi dilakukan hak, yang kalau mengenai tanah 

harus dibuktikan dengan akta PPAT.
23

 

2.3.2.4 Pembebanan Hak Tanggungan 

Dasar hukum mengenai Hak Tanggungan terdapat pada 

Pasal 51 Undang-undang Pokok Agraria jo. Pasal 57, 25, 33, 

dan 39 Undang-undang Pokok Agraria. Hak Tanggungan 

adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud Undang-undang Pokok Agraria, berikut 

atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 

tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
24

 

Menurut penjelasan Pasal 44 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran pemberian hak tanggungan 

merupakan pendaftaran pertama.Dipandang dari sudut hak 
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yang dibebani, pencatatannya dalam Buku Tanah dan sertipikat 

tanah yang dibebani merupakan pemeliharaan data pendaftaran 

tanah.Pembebanan hak-hak tersebut harus dilakukan dihadapan 

PPAT yang membuat aktanya dan didaftarkan di Kantor 

Pertanahan oleh pemegang Hak Milik atau oleh pemegang hak 

yang bersangkutan.Satu lembar akta PPAT yang asli itu 

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan, disertai 

dokumen-dokumen yang disebut dalam pasal 120 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997.Pendaftarannya dilaksanakan dengan 

membuat Buku Tanah dan sertipikat hak yang dibebankan dan 

membubuhkan catatan adanya beban tersebut pada Buku Tanah 

dan sertipikat Hak Milik yang dibebani. 

2.3.2.5 Peralihan Hak Tanggungan 

Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan 

dengan mencatatnya pada Buku Tanah serta sertipikat hak 

tanggungan yang bersangkutan dan pada Buku Tanah dan 

sertipikat hak yang dibebani, berdasarkan surat tanda bukti 

beralihnya piutang yang dijamin karena cessie, subrogasi, 

pewarisan atau peleburan perseroan. Hak tanggungan 

merupakanaccessoir pada suatu piutang tertentu, karenanya 

menurut hukum mengikuti peralihan piutang yang 

bersangkutan. Maka untuk peralihannya tidak diperlukan 
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perbuatan hukum tersendiri dan pendaftarannya cukup 

dilakukan berdasarkanbuktri cessie, subrogasi ataupun 

pewarisan piutang yang dijamin.Hal tersebut diatur dalam Pasal 

53 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
25

 

2.3.2.6 Hapusnya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun Dan Hak Tanggungan 

Hapusnya Hak Atas Tanah ini menurut ketentuan 

UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat 

disebabkan beberapa hal, antara lain: karena pencabutan hak 

atas tanah untuk kepentingan umum, penyerahan dengan 

sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena 

melanggar prinsip nasionalitas (haknya jatuh kepada warga 

Negara asing), tanahnya musnah, jangka waktunya berakhir 

dan dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 

sesuatu syarat tidak dipenuhi, termasuk karena putusan 

pengadilan.
26

 

Hapusnya hak atas tanah menyebabkan tanahnya 

menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang 

pengaturan selanjutnya diberikan kewenangannya kepada 

pemerintah, dalam hal ini instansi Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia.Apabila haknya dinyatakan hapus dan demi 
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Boedi harsono, Op.cit., hlm. 532 
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Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Op.cit, hlm. 362-363 



41 

 

 

 

hukum statusnya kembali menjadi tanah yang dikuasai Negara, 

maka tindakan administratif dalam sistem pendaftaran tanah 

harus didaftar/dicatat dalam Buku Tanah daftar umum lainnya. 

Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Hapusnya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diatur sebagai berikut: 

1) Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak 

pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan 

membubuhkan catatan pada Buku Tanah dan surat ukur 

serta memusnahkan sertipikat hak yang bersangkutan, 

berdasarkan:  

a. Data dalam Buku Tanah yang disimpan di Kantor 

Pertanahan, jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa 

berlakunya; 

b. Salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, 

bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau 

dicabut; 

c. Akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan 

telah dilepaskan oleh pemegang haknya.  

2) Dalam hal sertipikat hak atas tanah yang hapus tidak 

diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut 

dicatat pada Buku Tanah dan surat ukur yang bersangkutan. 
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2.3.2.7 Pembagian Hak Bersama 

Telah diatur dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, bahwa pembagian hak bersama atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak 

masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan 

akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan 

yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara pemegang 

hak bersama mengenai pembagian hak tersebut. 

Pada saatnya suatu hak bersama, baik yang diperoleh 

sebagai warisan maupun sebab lain, perlu dibagi sehingga 

menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara pemegang 

hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang 

akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian 

tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh 

bagian. Dalam pembagian harta waris seringkali yang menjadi 

pemegang hak individu hanya sebagian dari keseluruhan 

penerima warisan, asalkan hal tersebut disepakati oleh seluruh 

penerima warisan sebagai pemegang hak bersama. 

Sedangkan pengaturan teknis dari pasal tersebut 

terdapat di Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 136, yaitu:  
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1) Jika suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun yang semula dimiliki secara bersama oleh 

beberapa orang, dijadikan milik salah satu pemegang hak 

bersama dalam rangka pembagian hak bersama, 

permohonan pendaftarannya diajukan oleh pemegang hak 

tunggal yang bersangkutan atau kuasanya dengan 

melampirkan:  

a. sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun bersangkutan;  

b. akta PPAT tentang pembagian hak bersama;  

c. bukti identitas para pemegang hak bersama;  

d. surat kuasa tertulis apabila permohonan pendaftaran 

tersebut dilakukan bukan oleh pemegang hak yang 

berkepentingan;  

e. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea 

tersebut terutang;  

f. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1996, dalam hal pajak tersebut terutang; 
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2) Pendaftaran pembagian hak bersama dilakukan seperti 

pendaftaran peralihan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 

105. 

 

 

2.3.2.8 Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan 

Putusan Pengadilan Atau Penetapan Ketua Pengadilan 

Apabila putusan pengadilan memerintahkan 

penghapusan hak atas tanah, maka pencatatan hapusnya hak 

atas tanah tersebut baru dapat dilakukan setelah diperoleh surat 

keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari 

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Hal ini diatur dalam Pasal 

55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang 

menyebutkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap penetapan Ketua 

Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada 

data mengenai bidang yang sudah didaftar, maka Kepala 

Kantor Pertanahan mencatat perubahan data tersebut pada 

Buku Tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada 

sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya, setelah ada permintaan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan lampiran salinan 

resmi putusan/penetapan pengadilan dimaksud. Pengadilan 

yang dimaksud meliputi badan-badan Peradilan Umum, 
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Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan 

Agama.Ketentuan teknisnya dimuat di Pasal 125-128 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, 

yaitu sebagai berikut: 

 

Pasal 125 

(1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan 

putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan 

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar Buku Tanah yang 

bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah 

diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan 

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri 

yang bersangkutan. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula 

dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan 

melampirkan: 

a. salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara 

Eksekusi; 

b. sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang bersangkutan; 
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c. identitas pemohon. 

(3) Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah atau 

Hak Pengelolaan atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

berdasarkan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan setelah diterimanya salinan keputusan 

mengenai hapusnya hak bersangkutan dari Menteri atau pejabat 

yang ditunjuk. 

Pasal 126 

(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam Buku 

Tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan 

dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang 

bersangkutan. 

(2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila 

pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya 

sebelum waktu tersebut berakhir. 

(3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memerintahkan status quo atas hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 

bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam Buku 

Tanah. 
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(4) Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) 

hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang 

salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada 

Kepala Kantor Pertanahan. 

 

Pasal 127 

(1) Penyitaan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun dalam rangka penyidikan atau penuntutan 

perbuatan pidana dicatat dalam Buku Tanah dan daftar umum 

lainnya serta, kalau mungkin, pada sertipikatnya, berdasarkan 

salinan resmi surat penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik 

yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Catatan mengenai penyitaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihapus setelah sita tersebut dibatalkan/diangkat atau 

penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutan dihentikan 

sesuai ketentuan yang berlaku atau sesudah ada putusan 

mengenai perkara pidana yang bersangkutan. 

Pasal 128 

Pencatatan lain dari pada yang dimaksud dalam Pasal 125, 126, 

dan 127 dalam rangka gugatan di depan pengadilan dan 
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penuntutan perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan apabila permintaan untuk itu 

disampaikan melalui dan disetujui oleh Menteri. 

2.3.2.9 Perubahan Nama Akibat Pemegang Hak Yang Ganti Nama 

Hal ini diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 yakni sebagai berikut, pendaftaran 

perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak 

yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam Buku 

Tanah dan sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai 

ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Yang dimaksud pemegang hak yang ganti nama 

adalah pemegang hak yang sama tetapi namanya berganti. 

Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi baik mengenai 

orang perseorangan maupun badan hukum. 

Sedangkan pengaturan teknisnya diatur dalam Pasal 

129, yaitu sebagai berikut:  

1) Permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu 

hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan 

oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti 

adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 
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2) Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dicatat dalam Buku Tanah dan sertipikat yang 

bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk 

perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala 

Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap 

Dinas Kantor Pertanahan. 

3) Dalam daftar-daftar lainnya nama yang lama dicoret dan 

diganti dengan nama yang baru dari pemegang haknya. 

2.3.2.10 Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah 

Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah ini masuk 

dalam kategori pendaftaran karena perubahan data yuridis, 

karena terjadinya perubahan jangka waktu berlakunya hak 

tersebut yang dicantumkan dalam sertipikat tanah yang 

bersangkutan, sungguhpun tidak terjadi perubahan subyek dan 

obyeknya. Perpanjangan hak ini hanya berlaku terhadap jenis 

hak atas tanah yang mempunyai masa berlaku hak atau jangka 

waktu haknya terbatas, seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai untuk perseorangan.
27

Hal ini diatur 

dalam Pasal 130 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut: 

1) Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah didaftar 

berdasarkan keputusan pemberian perpanjangan jangka 
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waktu hak yang ber-sangkutan dengan mencatat 

perpanjangan jangka waktu tersebut dalam halaman 

perubahan yang disediakan di dalam Buku Tanah dan 

sertipikat. 

2) Dalam mendaftar perpanjangan jangka waktu hak tidak 

diadakan perubahan nomor hak. 

3) Untuk pencatatan perpanjangan jangka waktu hak atas 

tanah tidak dilakukan pengukuran ulang, kecuali kalau 

dengan persetujuan pemegang hak terjadi perubahan batas 

bidang tanah yang bersangkutan.  

4) Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak dilakukan 

dengan mencatatnya dalam Buku Tanah pada halaman 

perubahan yang disediakan dengan kalimat: "Berdasarkan 

Keputusan ……………… Nomor ……. tanggal 

……………. hak ini diperpanjang jangka waktunya dengan 

….. tahun sehingga berakhir pada tanggal ………… 

…….." 

5) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 

menandatangani Buku Tanah pada waktu pencatatan. 

2.3.3 Perubahan Data Fisik 

Data fisik meliputi beberapa hal sebagai berikut, yaitu: 

lokasi, batas, luas, serta ada tidaknya bangunan diatasnya.Lebih 



51 

 

 

 

dipertegas dan diperjelas lagi perubahan data fisik tersebut diatur 

dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

Nomor 3 Tahun 1997 (ayat 2). Dibawah ini akan dibahas satu 

persatu mengenai perubahan tersebut. 

2.3.3.1 Pemecahan Bidang Tanah 

Istilah pemecahan dibedakan dengan pisahan. 

Pemecahan bidang tanah berarti bidang tanah tersebut dipecah 

habis secara sempurna dan menjadi bagian-bagian bidang tanah 

yang baru (tidak ada lagi aslinya), sedangkan pemisahan berarti 

satu bidang tanah yang baru dan bidang tanah induknya masih 

tetap ada dan berlaku serta tidak berubah identitasnya, hanya 

yang berkurang luas tanahnya setelah dikurangi dengan bidang 

tanah yang dipisah tersebut.
28

 

Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak 

terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku misalnya landreform.Sepanjang mengenai tanah 

pertanian pelaksanaan pemecahan tersebut wajib 

memperhatikan ketentuan batas minimum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-

undang Penetapan Luas Tanah Pertanian. 
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Jika hak atas tanah bersangkutan dibebani hak 

tanggungan atau beban-beban lain yang terdaftar, 

pemecahannya baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh 

persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak 

lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang 

bersangkutan.
29

 

Diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 dan Pasal 133 sampai 135 Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. 

2.3.3.2 Pemisahan Sebagian Atau Beberapa Bagian Dari Bidang 

Tanah 

Dalam hal permohonan  pemisahan bidang tanah 

disebutkan untuk kepentingan apa pemisahan tersebut 

dilakukan. Persyaratan dan prosedur pemisahan tersebut sama 

dengan yang berlaku untuk pemecahan bidang tanah. Hanya 

saja dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, 

Buku Tanah, dan sertipikat yang lama tetap berlaku untuk 

bidang tanah semula setelah dikurangi bidang tanah yang 

dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan nomor haknya 

ditambahkan kata “sisa” dengan tinta merah, sedangkan angka 

luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang 
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dipisahkan.
30

 Terhadap hal tersebut berlaku Pasal 48 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sedangkan pengaturan 

pelaksanaanya diatur pada Pasal 135 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. 

2.3.3.3 Penggabungan Dua Atau Lebih Bidang Tanah 

Penggabungan bidang-bidang tanah dapat dilakukan 

terhadap dua bidang tanah atau lebih yang sama status haknya 

(misalnya sama-sama Hak Milik) dan juga sama pemegang hak 

atas tanahnya serta letak masing-masing bidang tanah 

berbatasan. Pendaftaran penggabungan bidang-bidang tanah 

dilakukan dengan menyatakan tidak berlaku lagi surat ukur, 

Buku Tanah, dan sertipikat lama dan membuatkan surat ukur, 

Buku Tanah dan sertipikat baru untuk bidang tanah hasil 

penggabungan. Hal ini diatur dalam Pasal 50 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 135 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 

sebagai pelaksananya. 

2.4 Pengertian Tertib Administrasi Pertanahan 

Kata administrasi berasal dari bahasa latinadministrare yang 

berarti to manage (mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola). 

Derivasinya antara lain menjadi administratio yang berarti besturing atau 

pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
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administrasi diartikan sebagai; (1) usaha dan kegiatan yang meliputi 

penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan 

organisasi; (2) usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaran 

kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) kegiatan yang penyelenggaraan 

pemerintahan; (4) kegiatan kantor dan tata usaha.
31

 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Hukum Administrasi 

Negara karangan Ridwan, mengemukakan bahwa administrasi Negara 

mempunyai tiga arti, yaitu: pertama, sebagai salah satu fungsi pemerintah; 

kedua, sebagai aparatur (machinery) dan aparat (apparatus) daripada 

pemerintah; ketiga, sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan 

pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu.
32

 

Murad di dalam bukunya Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya 

Dalam praktek, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pertanahan, 

adalah suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam 

mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang 

sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan 

dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal 

dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
33

 

Sehingga pengertian administrasi pertanahan dapat dinyatakan 

sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaran 

                                                           
31

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 25 
32

Ibid, hlm. 29 
33

Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan: Pelaksanaannya dalam Praktek, (Bandung: Mandar 
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kebijaksanaan menyangkut segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah 

dan hak-hak atas tanah dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum 

dan tertib pertanahan. Setiap kegiatan badan atau pejabat negara dalam 

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan 

penyediaan, serta pemeliharaan tanah tersebut merupakan kegiatan 

administrasi pertanahan. 

Adapun sasaran tertib administrasi pertanahan yang berdasarkan 

pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib 

Pertanahan adalah sebagai berikut: 

“Tertib Administrasi Pertanahan merupakan keadaan dimana (1) 

Untuk setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek 

ukuranfisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian 

hukumnya, yangdikelola dalam sistem informasi pertanahan yang 

lengkap; (2) Terdapat mekanisme prosedur/tata cara kerja pelayanan 

dibidang pertanahanyang sederhana, cepat dan murah tetap menjamin 

kepastian hukum yangdilaksanakan secara tertib dan konsisten; (3) 

Penyimpanan warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak 

danpensertipikatan tanah dilaksanakan secara tertib, beraturan dan 

terjaminkeamanannya.” 

Dengan demikian maka yang disebut tertib administrasi pertanahan 

adalah merupakan keadaan dimana: 

a. Untuk setiap bidang telah tersedia mengenai aspek-aspek 

ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian 
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hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan 

yang lengkap. 

b. Terdapat mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan di bidang 

pertanahan yang sederhana, cepat, dan massal tetapi menjamin 

kepastian hukum yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten 

c. Penyimpanan warkah-warkah yang berkaitan dengan 

pemberian hak dan pemanfaatan tanah dilaksanakan secara 

tertib dan terjamin keamanannya.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (pertanahan Nasional) Jilid 1, (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya, 2003), hlm. 73 
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Masyarakat 

Implementasi Asas Mutakhir Pendaftaran Tanah Untuk 

Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (studi analisis di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal) 

1. UUD 1945 pasal 33 (3) 

2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang 

Pokok-pokok Agraria 

2.5 Kerangka Pikir 

PP No. 27 Tahun 1997 Pasal 2 tentang 

Asas Pendaftaran Tanah 

Prinsip Kantor Pertanahan 

untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi 

masyarakat 

Banyaknya sengketa 

yang terjadi karena 

data tidak diperbarui  

Tugas Kantor 

Pertanahan untuk 

memelihara data 

 

Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal 

 

Asas Mutakhir  

 

Informasi tepat dan 

akurat 

 

Sengketa pertanahan 

berkurang 



58 

 

 

 

Keterangan: 

Landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan 

adalah Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air 

dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Seiring berkembangnya jaman semakin dirasakan pentingnya tanah 

bagi kelangsungan hidup manusia.Sehingga pemerintah merasakan perlu 

membuat aturan yang fokus membahas tentang hal tersebut.Maka lahirlah 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria yang kemudian lebih sering disebut UUPA. Yang kemudain 

dijelaskan tentang Pendaftaran tanah, sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (1) 

bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Selanjutnya diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diundangkan dan ditetapkan 

pada tanggal 8 Juli 1997.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah disebutkan dan dijelaskan mengenai asas-asas pendaftaran 

tanah yaitu asas sederhana, asas terjangkau, asas aman, asas mutakhir, dan 
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asas terbuka. Dalam skripsi ini, penulis akan lebih mengupas tentang 

implementasi asas mutakhir. 

Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.Data yang 

tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir.Untuk itu perlu diikuti 

kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di 

kemudian hari.Kewajiban mendaftar diperuntukkan masyarakat yang 

melakukan peristiwa hukum, sedangkan untuk pencatatan perubahan-

perubahan di peruntukkan kepada Kantor Pertanahan. 

Salah satu masalah terkait dengan asas mutakhir adalah banyaknya 

sengketa yang timbul dikarenakan data tidak diperbarui.Hal ini tentu saja 

bertentangan dengan prinsip Kantor Pertanahan dalam mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat serta tugas Kantor Pertanahan tersebut untuk 

memelihara data. 

Maka dari itu, penulis mengangkat judul “Implementasi Asas Mutakhir 

Pendaftaran Tanah untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (studi 

kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal)”.Dengan adanya skripsi ini 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kantor Pertanahan serta memberikan 

informasi yang tepat dan akurat sehingga mengurangi sengketa pertanahan 

yang terjadi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Pendekatan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif hukum 

dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut 

Burhan Ashshofa, penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada 

prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala 

yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-

gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang 

bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang 

berlaku.
35

 

Landasan pendekatan kualitatif adalah menekankan pada pola 

tingkah laku manusia, yang dilihat dari “frame of references” si pelaku itu 

sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan 

satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu 

keseluruhan (Holistik).
36

 

                                                           
35

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Putra, 2013), hlm. 21 
36

Ibid. hlm. 15 
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Yuridis sosiologis yang mana dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan meneliti data primer 

(data yang diperoleh langsung dari masyarakat).
37

 

Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, 

dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian 

hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan 

pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat 

diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang 

teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. 

Dalam penelitian ini akan melihat keadaan nyata dilapangan 

mengenai implementasi asas mutakhir dan upaya kantor pertanahan 

Kabupaten Kendal dalam memaksimalkan pelaksanaan asas mutakhir. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil penulis di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta  No. 333, Kendal, 

Jawa Tengah dengan nomor telepon (0294) 381570. 

3.3 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

                                                           
37

Soemitro dan Ronny Hanitijo,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,1990), hlm. 10 
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1. Implementasi asas mutakhirpendaftaran tanah, untuk 

mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kendal. 

2. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

untuk memaksimalkan pelaksanaan asas mutakhirpendaftaran 

tanah,untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. 

3.4 Sumber Data 

3.4.1 Sumber Data Primer 

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai.
38

 Data primer ini digunakan 

sebagai data utama dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui 

wawancara dengan informan maupun responden. Informan adalah 

orang yang menjadi sumber data atau informasi penelitian, 

sedangkan responden ialah orang yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan.Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu: 

1. Mulyadi Suwarno, SH., selaku Kasubsi Pendaftaran Hak 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

2. Satitik Pratiwi, A.Ptnh., selaku Kasubsi Peralihan, 

Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal 

                                                           
38

Lexy J., Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Roosdakarya, 2002), 

hlm. 112 
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Selain narasumber, penulis juga mendapatkan informasi 

dari informan, yaitu: 

1. Afif selaku Staff Administrasi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal 

2. Sigit Hastadi selaku Staff Administrasi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal 

3.4.2 Sumber Data Sekunder  

Bahan atau sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang 

berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan atau sumber 

sekunder ini, antara lain:
39

 

1. Abstrak 

2. Indeks 

3. Bibliografi 

4. Penerbitan Pemerintah 

5. Bahan acuan lainnya 

Berikut sumber data yang digunakan oleh penulis sebagai 

sumber data sekunder, antara lain: 

1. Peraturan PerUndang-undangan terkait dengan 

pertanahan 

2. Peraturan Pemerintah terkait dengan pendaftaran tanah 

serta pelaksanaannya 

                                                           
39

Suratman dan H. Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 

124 



64 

 

 

 

3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional terkait pelaksanaan pendaftaran tanah 

4. Buku terkait implementasi, pendaftaran tanah, serta 

tertib administrasi pertanahan 

5. Website Kantor Pertanahan, serta website lain terkait 

pendaftaran tanah 

6. Catatan Kuliah penulis 

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pada prakteknya, pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe 

penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain studi 

kepustakaan, daftar pertanyaan (Kuesioner), wawancara, dan 

pengamatan (observation).
40

 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi 

dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.
41

Didalam 

teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua 

penggolongan besar, yaitu: 
42

 

a. Wawancara berencana (berpatokan) 

                                                           
40

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002), hlm. 50 
41

Soemitro dan Ronny Hanitijo, Op.cit., 1998., hlm. 57 
42

Burhan Ashshofa, Op.cit.,hlm. 96 
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Dimana sebelum dilakukan wawancara telah 

dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang 

lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya 

membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok 

pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang 

telah ditentukan. 

b. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan) 

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak 

mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan 

tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan 

yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat 

kualitatif.Alat yang digunakan adalah pedoman 

wawancara yang memuat pokok-pokok yang 

ditanyakan.Pedoman wawancara ini diperlukan untuk 

menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. 

Untuk mendapatkan data yang terpercaya dan akurat 

penulis melakukan wawancara berpatokan dan tidak 

berpatokan kepada para narasumber, yang terdiri dari Satitik 

Pratiwi, A.Ptnh dan Mulyadi Suwarno,SH. Dengan metode 

wawancara yang berpatokan dengan instrumen wawancara dan 

wawancara yang tidak berpatokan. Dalam wawancara tidak 

berpatokan, penulis mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan penulis bahas. 
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2. Dokumentasi dan Studi Pustaka 

Bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi 

kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang 

dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, 

pengamatan (observation) dan kuesioner.
43

Penulis membuat 

dokumentasi berupa foto di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal. 

3.4.4 Validitas Data 

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan 

data. Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data 

didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, 

ketergantungan, dan kepastian.
44

 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.
45

Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara 

dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya. 

Menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan sumber 

dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:  

                                                           
43

Suratman dan H. Philips Dillah, Op.cit,  hlm. 123 
44

Lexy J., Moleong, Op.cit., 2002, hlm. 324 
45

Ibid, hlm.330 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu di 

teliti dengan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 

orang yang berpendidikan menengah atau tingi, orang berada, 

orang pemerintahan.  

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan.
46

 

Bagan 3.1 Teknik Triangulasi 

 

 

 

3.4.5 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

                                                           
46

Ibid, hlm. 168 

Sumber data 

dokumen 

wawancara 
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sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data.
47

 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang 

tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai 

implementasi asas mutakhir untuk mewujudkan tertib administrasi 

pertanahan. Kemudian disajikan dengan deskriptif dan ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

                                                           
47

Ibid, hlm.248 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kendal 

Secara geografis Kabupaten Kendal terletak pada posisi 109
0
40’-

110
0
18’ Bujur Timur dan 6

0
32’-7

0
24’ Lintang Selatan. Secara 

administratif, wilayah Kabupaten Kendal berbatasan dengan Laut Jawa di 

sebelah Utara, Kota Semarang di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di 

sebelah Selatan, serta Kabupaten Batang di sebelah Barat. 

Tabel 4.1 Penggunaan Tanah (Baru) Kabupaten Kendal Tahun 2011 

Penggunaan Tanah Area (Ha) Persentase 

Sawah Irigasi 1xPadi 7.212,48 7,14 

Sawah Irigasi 2xPadi 25.249,72 24,99 

Tegalan 6.888,81 6,82 

Kebun Campuran 17.869,21 17,69 

Perkebunan 8.449,88 8,36 

Tambak 3.931,27 3,89 

Perumahan 110,50 0,11 

Hutan 17.225,60 17,05 

Permukiman 12.994,60 12,86 

Industri 186,81 0.18 

Emplasemen 34,28 0,03 

Lapangan 8,58 0,01 

Tanah Terbuka 8,81 0,01 

Sungai 869,07 0,86 

Jumlah 101.039,63 100,00 
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Sumber: Perhitungan luas Peta Penggunaan Tanah Kabupaten 

Kendal Tahun 2011,Kanwil Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011. 

Daratan Kabupaten Kendal kurang lebih seluas 101,039,63 Ha. 

Seluas 7.212 Ha atau 7,14% digunakan untuk sawah irigasi 1x padi, seluas 

25.249,72 Ha atau 24,99% digunakan untuk sawah irigasi 2x padi, seluas 

6.888,81 Ha atau 6,82% digunakan untuk tegalan, seluas 17.869,21 Ha 

atau 17,69% digunakan untuk kebun campuran, seluas 8.449,88 Ha atau 

8,36% digunakan untuk perkebunan, seluas 3.931,27 Ha atau 3,89% 

digunakan untuk tambak, seluas 110,50 Ha atau 0,11% digunakan untuk 

perumahan, seluas 17.225,60 Ha atau 17,05% berupa hutan, seluas 

12.994,60 Ha atau 12,86% digunakan untuk Permukiman, seluas 186,81 

Ha atau 0,18% digunakan untuk industri, seluas 34,28 Ha atau 0,03% 

digunakan untuk emplasemen, seluas 8,58 Ha atau 0,01% digunakan untuk 

lapangan, seluas 8,81 Ha atau 0,01% berupa tanah terbuka, dan seluas 

869,07 Ha atau 0,86 berupa sungai.
48

 

Dari tabel 4.1, dapat dilihat berbagai macam pemanfaatan lahan di 

Kabupaten Kendal.Dari pemanfaatan lahan tersebut terdapat tanah yang 

telah terdaftar dan belum terdaftar.Adapun tanah yang telah terdaftar 

masing-masing dihaki sebagai berikut. 

 

 

 

                                                           
48

Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten Kendal, Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2011, hal. 42 
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Tabel 4.2 Bidang Tanah Terdaftar Sampai Dengan Tahun 2015 

Hak Atas Tanah Bidang Luas (km
2
) 

Hak Milik 223.901 252.900.106 

Hak Guna 

Bangunan 
6.204 7.489.367 

Hak Pakai 2.984 23.191.012 

Wakaf 517 376.642 

Total 233.606 283.957.127 

Sumber: Tabel Jumlah Bidang Tanah Terdaftar sampai dengan 

Tahun 2015, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

Dari tabel 4.2, tiap-tiap tanah tersebut dihaki dengan status tanah 

sebagai berikut sebanyak 223.901 bidang dengan luas 252.900.106 km
2 

berstatus Hak Milik, sebanyak 6.204 bidang dengan luas 7.489.367 km
2 

berstatus Hak Guna Bangunan, sebanyak 2.984 bidang dengan luas 

23.191.012 km
2
 berstatus Hak Pakai, dan sebanyak 517 bidang dengan 

luas 376.642 km
2 

berstatus wakaf. Dengan total luas tanah yang terdaftar 

sampai dengan tahun 2015 sebanyak 233.606 bidang dengan luas 

252.900.106 km
2
.
49

 

4.1.2 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal terletak di Jalan Soekarno 

Hatta Nomor 333 Kendal, memiliki luas tanah 1.263 m² dan luas bangunan 

908 m² dengan bukti kepemilikan Hak Pakai Nomor 5 Kelurahan 

Langenharjo Kecamatan Kota Kendal tanggal 5 November 1997. 

                                                           
49

Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal mengenai Bidang Tanah Terdaftar 

sampai Tahun 2015 
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Landasan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota yang diperkuat juga dengan Ketetapan MPR No. 

IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber 

daya alam yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dan telah dilakukan penataan kembali keberadaan 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai Peraturan Presiden 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia. Sedangkan uraian tugas urusan dan subseksi pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008.
50

 

Adapun visi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yaitu, 

“Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.” 

Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi untuk mengembangkan 

dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk yang 

akandilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal adalah sebagai 

berikut:
51

 

                                                           
50

Bagian tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, 2015 
51

http://kab-kendal.bpn.go.id/Tentang-Kami/Visi-Misi-dan-Strategi,  

http://kab-kendal.bpn.go.id/Tentang-Kami/Visi-Misi-dan-Strategi
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1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan 

kesenjangan pendapatan, serta  pemantapan ketahanan pangan. 

2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan 

dan bermartabat dalam kaitannya dengan Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan dan  Pemanfaatan Tanah (P4T). 

3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 

seluruh tanah air dan  penataan perangkat hukum dan sistem 

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, 

konflik dan perkara di kemudian hari. 

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaa dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi 

yang akan  datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan 

masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, 

semangat, prinsip dan  aturan yang tertuang dalam UUPA dan 

aspirasi rakyat secara luas. 

Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

Tahun 2015 (dapat dilihat dalam Gambar 4.1) terdiri dari:
52

 

1. Kepala Kantor yang dijabat oleh Ir. Usman 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dijabat oleh Khasoni, S.H., 

M.M. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari Urusan Umum dan 
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Foto dokumentasi pribadi, diolah 



74 

 

 

 

Kepegawaian yang dikepalai oleh Suryono Wisnu W., S.SiT dan 

Urusan Perencanaan dan Keuangan yang dikepalai oleh Siti 

Sulistyah, S.SiT 

3. Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan yang dijabat oleh Murdo, 

A.Ptnh, MM. Seksi ini terdisi atas 2 sub seksi, yaitu: Kasubsi  

Pengukuran dan Pemetaan yang dijabat oleh Anang Romdloni, 

A.Ptnh. dan Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah yang dijabat oleh 

Mochtar Nurhadi 

4. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang dijabat oleh Suharto, 

SH. seksi ini terdiri dari 4 sub seksi, yaitu: Kasubsi Penetapan Hak 

Tanah yang dijabat oleh Slamet Widodo, SH.; Kasubsi Pengaturan 

Tanah Pemerintah yang dijabat oleh Nanang Suwasono, SE.; 

Kasubsi Pendaftaran Tanah yang dijabat oleh Mulyadi Suwarno, 

SH.; Kasubsi Peralihan, Pembebanan  Hak dan PPAT yang dijabat 

oleh Satitik Pratiwi, A.Ptnh. 

5. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang dijabat oleh Ali 

Hamzah, SH. seksi ini terdiri dari 2 sub seksi yaitu: Kasubsi 

Penatagunaan tanah dan Kawasan Tertentu yang dijabat oleh M. 

Pujianto H., A.Ptnh. dan Kasubsi Landreform dan Konsolidasi 

Tanah yang dijabat oleh Agus Widodo, SH. 

6. Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan yang dijabat oleh Chita 

Satyawati, SH. seksi ini terdiri dari dua sub seksi, yaitu: Kasubsi 

Pengendalian Pertanahan yang dikepalai oleh Agus Widodo, SH. 
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dan Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat yang dikepalai oleh 

Mahyuni, SH 

7. Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara yang dikepalai oleh Wahana, 

SH. seksi ini terdiri dari 2 sub seksi, yaitu: Kasubsi Sengketa dan 

Konflik Pertanahan yang dikepalai oleh Rokhedi Susanto, A.Ptnh 

dan Kasubsi Perkara Pertanahan yang dikepalai oleh Siswadi, SH. 

Bagan  4.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
53
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Foto dokumentasi pribadi, diolah. 
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4.1.3 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal 

Pengaturan terkait tanah bersumber dari Pasal 19 ayat (1) UUPA, 

yang menyebutkan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Salah satu 

peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.  

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara penulis dengan 

Mulyadi Suwarno selaku Kasubsi Pendaftaran Hak, berikut kutipan 

wawancaranya: 

“… Peraturan terkait dengan tanah sangat lah banyak. Salah 

satunya UUPA. Tapi yang khusus mengatur pendaftaran 

tanah hanya PP 24/97 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan 

Pemerintah tersebut menjadi payung hukum untuk peraturan-

peraturan lain terkait dengan pendaftaran tanah. Untuk asas 

mutakhir, terdapat di Pasal 2 PP tersebut. Di Pasal 2 PP  

tersebut disebutkan pula asas pendaftaran tanah yang lain, 

yaitu asas aman, terjangkau, terbuka, dan sederhana ...”
54

 

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal meliputi dua macam yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali 

(initial registration) dan pemeliharaan data atas tanah (maintenance). 

Untuk pemelihataan data (maintenance) di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal meliputi jual-beli, waris, hibah, Pembagian Hak Bersama, Hak 
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Mulyadi Suwarno, wawancara, Kasubsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal, tanggal 02 Juli 2015 
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Tanggungan, roya, perubahan hak atas tanah, hapusnya hak, dan penetapan 

pengadilan. 

4.1.3.1 Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Initial 

Registration) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali diperuntukkan untuk tanah 

yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  

Dalam proses permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali, 

dianjurkan kepada pemohon untuk datang dan melakukan konsultasi 

terlebih dahulu di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal agar dapat 

mengetahui dokumen apa saja yang perlu disertakan pada saat melakukan 

permohonan pendaftaran tanah. hal ini dimaksudkan untuk memperlancar 

kegiatan permohonan pendaftaran tanah karena persyaratan yang tidak 

lengkap. 

Menurut hasil wawancara penulis dengan Satitik Pratiwi, yang 

termasuk dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali antara lain 

pengakuan hak, penegasan hak dengan persil atau letter C atau girik. 

Prosesnya dimulai sejak berkas permohonan masuk kemudiaan 

dipanitiakan yang bertujuan untuk ditelusuri kepemilikannya, lalu 

diumumkan di Kantor Pertanahan, Kantor Kecamatan, dan Balai Desa. 

Jika tidak ada pihak lain yang mengakui tanah tersebut barulah di konsep 

sertipikatnya. Berikut kutipan wawancaranya:  
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“… pengakuan hak, penegasan hak dengan persil, letter C 

maupun girik termasuk di kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali. Pertama, pemohon datang untuk menyerahkan 

berkas permohonan selanjutnya dibentuk panitia untuk 

mengecek tanah yang dimohonkan. Lalu diumumkan di 

Kantor Pertanahan, Kantor Kecamatan, dan Balai Desa. Jika 

tidak ada yang mengklaim atau mengakui, langsung dikonsep 

sertipikatnya …”
55

 

4.1.3.2 Pemeliharaan Data Atas Tanah (maintenance) di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kendal 

Pemeliharaan data atas tanah mencakup data yuridis dan data fisik. 

Data yuridis mencakup data mengenai peralihan-peralihan hak yang 

disebabkan karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek 

hukum. Perubahan data yuridis dan data fisik terkait dengan pemeliharaan 

data atas tanah tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 

3 Tahun 1997. Perubahan data yuridis mencakup peralihan karena jual 

beli, peralihan karena pewarisan, peralihan karena penggabungan atau 

peleburan perseroan atau koperasi, pembebanan dan peralihan Hak 

Tanggungan, hapusnya hak atas tanah, pembagian hak bersama, perubahan 

data berdasar putusan pengadilan, perubahan nama, dan perpanjangan 

waktu hak atas tanah. Sedangkan perubahan data fisik hanya mencakup 3 

(tiga) hal yaitu pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah. 

Hal diatas senada dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 

Mulyadi Suwarno selaku Kasubsi Pendaftaran Hak di Kantor Pertahan 

Kabupaten Kendal. 
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Satitik Pratiwi, wawancara, Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal, tanggal 14 September 2015 pukul 13.30 WIB 
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 “… pengaturan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah 

tercantum pada Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 

3 Tahun 1997. Dalam pendaftaran tanah termasuk juga 

pemeliharaan datanya yang dikarenakan hal-hal seperti 

peralihan karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, 

pewarisan, penggabungan atau peleburan koperasi atau 

perusahaan, pembagian hak bersama, pendaftaran hak 

tanggungan, hapusnya hak tanggungan, penetepan 

pengadilan, ganti nama, dan perpanjangan waktu. 

Sedangkan data fisik mencakup 3 hal, yaitu pemecahan 

bidang tanah, pemisahan sebagian atau beberapa bagian 

dari bidang tanah, dan penggabungan dua atau lebih 

bidang tanah ...”
56

 

Dalam pelayanannya Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

memiliki Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang diatur dalam 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2010. Rata-rata pelayanan pemeliharaan data dilakukan selama 

lima hari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan 

narasumber. 

“… mengacu pada SOP PerKaBPN Nomor 10 Tahun 

2010 proses pemeliharaan data memerlukan waktu kurang 

lebih 5 hari, dimana hari pertama pemohon mendaftarkan 

ke KaKan, kemudian dihari kedua dicarikan Buku Tanah 

bersangkutan, hari ketiga diperiksa dibagian kasubsi, hari 

keempat masuk dan di periksa lagi dibagian Kepala Seksi 

baru hari kelima ditanda tangani oleh Kepala KaKan 

Kendal. Terkadang prosesnya memakan waktu lebih dari 

lima hari, hal tersebut dikarenakan terdapat berkas yang 

belum dilengkapi oleh pemohon. …”
57

 

4.1.3.3 Pelayanan Pemutakhiran Data Yuridis di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal 
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Mulyadi Suwarno, wawancara, Kasubsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal, tanggal 02 Juli 2015 
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Satitik Pratiwi, wawancara, Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal, tanggal 14 September 2015 pukul 13.30 WIB 
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Untuk mengetahui sejauh mana implementasi asas mutakhir 

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, penulis 

mengambil data mengenai pemeliharaan data pendaftaran tanah dimulai 

dari Bulan Januari 2015 sampai Bulan Juli 2015. Berikut penulis sajikan 

grafik pemeliharaan data yuridis penulis peroleh dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal pada Tanggal 10 Agustus 2015.  

Grafik 4.1 Peralihan Data Yuridis Januari-Juli 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 
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Dari grafik diatas dapat dilihat pemutakhiran data yuridis yang 

terjadi pada periode Januari sampai Juni 2015 di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal. Pada bulan Januari 2015 terjadi 564 permohonan 

pemutakhiran data karena jual beli, 70 permohonan pemutakhiran data 

karena waris, 16 permohonan pemutakhiran data karena hibah, 26 

permohonan Pembagian Hak Bersama, 583 permohonan pendaftaran Hak 

Tanggungan, 330 permohonan Roya, 43 permohonan perubahan Hak Atas 

Tanah, 3 permohonan Hapusnya Hak dan tidak terjadi pemutakhiran data 

karena penetapan pengadilan. Maka, pemutakhiran yang paling sering 

terjadi ialah karena permohonan pendaftaran Hak Tanggungan yaitu 

sebanyak 583 permohonan. 

Pada bulan Februari terjadi 480 permohonan pemutakhiran data 

karena jual beli, 61 permohonan pemutakhiran data karena waris, 20 

permohonan pemutakhiran data karena hibah, 34 permohonan 

pemutakhiran data karena Pembagian Hak Bersama, 450 permohonan 

pendaftaran Hak Tanggungan, 286 permohonan roya, 32 permohonan 

perubahan Hak Atas Tanah, 2 permohonan untuk hapusnya hak, dan tidak 

terjadi pemutakhiran data karena penetapan pengadilan. Dari data bulan 

Februari tersebut yang paling sering terjadi ialah pemutakhiran data karena 

jual beli yaitu sebanyak 480 permohonan. 

Pada bulan Maret terjadi 455 permohonan pemutakhiran data 

karena jual beli, 74 permohonan permutakhiran data karena waris, 36 

permohonan pemutakhiran data karena hibah, 41 permohonan 
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pemutakhiran data karena Pembagian Hak Bersama, 551 permohonan 

pendaftaran Hak Tanggungan, 360 permohonan roya, 46 permohona 

perubahan Hak Atas Tanah, 154 permohonan hapusnya hak, dan tidak 

terjadi pemutakhiran data karena penetapan pengadilan. Pemutakhiran 

yang sering terjadi ialah karena permohonan pendaftaran Hak Tanggungan 

yaitu sebanyak 551 permohonan. 

Pada bulan April terjadi 470 permohonan pemutakhiran data 

karena jual beli, 95 permohonan permutakhiran data karena waris, 38 

permohonan pemutakhiran data karena hibah, 39 permohonan 

pemutakhiran data karena Pembagian Hak Bersama, 579 permohonan 

pendaftaran Hak Tanggungan, 321 permohonan roya, 47 permohonan 

perubahan Hak Atas Tanah, terjadi satu kali pemutakhiran data karena 

penetapan pengadilan dan tidak terjadi pemutakhiran data karena 

permohonan hapusnya hak. Pemutakhiran yang sering terjadi ialah karena 

permohonan pendaftaran Hak Tanggungan yaitu sebanyak 579 

permohonan. 

Pada bulan Mei terjadi 379 permohonan pemutakhiran data karena 

jual beli, 66 permohonan permutakhiran data karena waris, 22 permohonan 

pemutakhiran data karena hibah, 43 permohonan pemutakhiran data 

karena Pembagian Hak Bersama, 458 permohonan pendaftaran Hak 

Tanggungan, 213 permohonan roya, 25 permohona perubahan Hak Atas 

Tanah, 6 permohonan hapusnya hak, dan tidak terjadi pemutakhiran data 

karena penetapan pengadilan. Pemutakhiran yang sering terjadi ialah 
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karena permohonan pendaftaran Hak Tanggungan yaitu sebanyak 458 

permohonan. 

Pada bulan Juni terjadi 494 permohonan pemutakhiran data karena 

jual beli, 86 permohonan permutakhiran data karena waris, 20 permohonan 

pemutakhiran data karena hibah, 29 permohonan pemutakhiran data 

karena Pembagian Hak Bersama, 491 permohonan pendaftaran Hak 

Tanggungan, 289 permohonan roya, 30 permohona perubahan Hak Atas 

Tanah, dan tidak terjadi pemutakhiran data karena penetapan pengadilan 

dan permohonan hapusnya hak. Pemutakhiran yang sering terjadi ialah 

karena permohonan pemutakhiran data karena jual beli yaitu sebanyak 494 

permohonan. 

Permutakhiran data yang paling sering terjadi pemutakhiran data 

karena hak tanggungan. Hampir setiap bulan, pemutakhiran karena hak 

tanggungan yang paling banyak terjadi. Hal ini berbanding terbalik dengan 

pemutakhiran data karena penetapan pengadilan yang hanya terjadi satu 

kali di periode Januari sampai Juni 2015.
58

 Peralihan hak yang jarang 

terjadi ialah peralihan hak karena hibah, sedangkan yang paling sering 

terjadi peralihan karena jual-beli.
59

 

Berikut akan penulis bahas satu-persatu mengenai pemutakhiran 

data yuridis yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yang 

meliputi Pemutakhiran data karena jual beli, hibah, waris, Pembagian Hak 
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Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 
59

Satitik Pratiwi, wawancara, Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal, tanggal 14 September2015 pukul 13.30 WIB 
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Bersama, Hak Tanggungan, roya, perubahan Hak Atas Tanah, hapusnya 

hak, dan penetapan pengadilan. 

a. Pemutakhiran Data karena Jual Beli 

Pemutakhiran data karena jual beli merupakan hal yang umum 

terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Pemutakhiran karena jual 

beli ini terdapat syarat yang harus dilampirkan oleh pemohon, yaitu 

mengenai Akta Jual Beli. Jika tidak ada akta tersebut, maka proses 

permutakhiran data tidak dapat dilaksanakan.  

Pemohon terlebih dahulu datang ke Kantor Pertanahan untuk 

konsultasi agar dapat mengetahui berkas-berkas yang diperlukan. 

Kemudian membawa berkas yang dibutuhkan, seperti fotokopi KTP, 

fotokopi KK, fotokopi SPPT, fotokopi BPHTB, dan akta jual beli
60

. 

Kemudian membayar biaya administrasi
61

 yang telah ditentukan. Lalu 

dilakukan pengecekan dan pencatatan di Buku Tanah setipikat 

bersangkutan. Setelah itu pencatatan disalin pada sertipikat dengan 

mencoret pemilik semula dengan diganti pemilik yang baru.
62
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Adanya Akta Jual Beli merupakan syarat wajib dalam peralihan hak karena jual beli untuk tanah 

yang sudah memiliki sertipikat. 
61

Biaya administrasi yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  2010. 

yang ditentukan berdasarkan jenis peralihannya.  
62

Mulyadi Suwarno, wawancara, Kasubsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal, tanggal 02 Juli 2015 
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Untuk pembeli dikenakan biaya untuk membayar BPHTB, 

sedangkan untuk penjual dikenakan pajak sebesar 5% dari harga tanah. 

Harga tanah dibawah Rp.60.000.000,00 tidak dikenakan BPHTB.
63

 

Pemutakhiran data ditandai dengan dicoretnya nama pemilik 

semula  di Buku Tanah yang kemudian diganti dengan nama pemilik yang 

baru. Setelah itu baru disalin di sertipikat tanah yang bersangkutan. 

Perlakuan di sertipikat sama dengan di Buku Tanah yaitu dengan 

dicoretnya nama pemilik tanah semula kemudian di ganti dengan nama 

pamilik tanah yang baru. 

Perlakuan antara Buku Tanah dan sertipikat tanah adalah sama. 

Jika terjadi perubahan pada Buku Tanah, maka pada sertipikat pun juga 

harus terdapat perubahan yang sama. Bila ditemukan perbedaan data di 

Buku Tanah dan di sertipikat hal tersebut akan menimbulkan masalah 

dikemudian hari. Setiap ada pencoretan akan di paraf.
64
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Satitik Pratiwi, wawancara, Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal, tanggal 14 September 2015 
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Satitik Pratiwi, wawancara, Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal, tanggal 14 September 2015 
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Tabel 4.3 Peralihan Hak Karena Jual Beli Bulan Januari-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 564 

Februari 480 

Maret 455 

April 470 

Mei 379 

Juni 494 

Total 2.842 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal mengenai Peralihan Hak Tahun 

2015 

Dari tabel di atas diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan untuk peralihan karena jual beli sebanyak 564 

bidang di bulan Januari, 480 bidang di bulan Februari, 455 bidang di bulan 

Maret, 470 bidang di bulan April, 379 di bulan Mei, dan sebanyak 494 di 

bulan Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan peralihan haknya 

sebanyak 2.842. Dimana peralihan yang paling sering terjadi pada bulan 

Januari 2015 sedangkan yang paling sedikit terjadi pada bulan Mei 2015.
65

 

b. Pemutakhiran Data karena Hibah 

Hibah adalah pemberian cuma-cuma yang biasanya dilakukan dari 

orang tua kepada anaknya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pemberian 
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Sumber data Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, 2015, diolah 
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cuma-cuma kepada orang yang tidak memiliki hubungan darah.
66

 

Dibutuhkan akta hibah untuk mendaftarkan pemutakhirannya. 

Tabel 4.4 Pemutakhiran Data Karena Hibah Bulan Januari-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 16 

Februari 20 

Maret 36 

April 38 

Mei 22 

Juni 20 

Total 152 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 

Menurut data statistik yang disajikan penulis di atas diketahui 

bahwa pemutakhiran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk 

peralihan karena hibah sebanyak 16 bidang di bulan Januari, 20 bidang di 

bulan Februari, 36 bidang di bulan Maret, 38 bidang di bulan April, 22 di 

bulan Mei, dan sebanyak 20 di bulan Juni. Dengan total bidang yang 

didaftarkan peralihan haknya sebanyak 152. Yang paling sering terjadi 

pada bulan April 2015 yaitu sebanyak 38 bidang dan yang paling sedikit 

terjadi pada bulan Januari hanya sebanyak 16 bidang.
67

 

c. Pemutakhiran Data karena Pewarisan 
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Satitik Pratiwi, wawancara, Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal, tanggal 14 September 2015 
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Pemutakhiran data karena pewarisan dilakukan saat ahli waris akan 

membaliknamakan sertipikat atas nama pewaris menjadi nama ahli waris. 

Syarat yang diperlukan untuk permohonan balik nama pewarisan yaitu 

mengisi blangko pemohonan, sertipikat asli, surat keterangan kematian, 

keterangan ahli waris, BPHTB,  KK dan KTP ahli waris. Peralihan waris 

tidak membutuhkan akta notaris. Melainkan hanya dengan surat 

keterangan waris dari kelurahan yang diketahui oleh camat setempat.
68

 

Tabel 4.5 Pemutakhiran Data Karena Pewarisan Bulan Januari-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 70 

Februari 61 

Maret 74 

April 95 

Mei 66 

Juni 86 

Total 452 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 

Menurut data statistik yang disajikan penulis di atas diketahui 

bahwa pemutakhiran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk 

peralihan karena pewarisan sebanyak 70 bidang di bulan Januari, 61 

bidang di bulan Februari, 74 bidang di bulan Maret, 95 bidang di bulan 

April, 66 di bulan Mei, dan sebanyak 86 di bulan Juni. Dengan total 
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bidang yang didaftarkan peralihan haknya sebanyak 452. Yang paling 

sering terjadi pada bulan April 2015 yaitu sebanyak 95 bidang dan yang 

paling sedikit terjadi pada bulan Februari hanya sebanyak 61 bidang.
69

 

d. Pemutakhiran Data karena Pembagian Hak Bersama 

Syarat yang diperlukan untuk permohonan Pembagian Hak 

Bersama, sama seperti syarat yang diperlukan saat permohonan balik nama 

jual beli atau hibah, yaitu meliputi sertipikat asli, permohonan, kuasa, KTP 

pemberi pembagian hak bersama, KTP penerima pembagian hak bersama, 

fotocopy KK, akta pembagian hak bersama, SPPT, BPHTB dan SSP. 

Pembagian hak bersama dilakukan setelah  terjadi peralihan hak karena 

pewarisan, hanya saja pembagian hak bersama ini ditujukan khusus pada 

ahli waris yang ditunjuk.
70

 

Tabel 4.6 Pemutakhiran Data Karena Pembagian Hak Bersama 

Bulan Januari-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 26 

Februari 34 

Maret 41 

April 39 

Mei 43 

Juni 29 

Total 212 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan untuk peralihan karena pembagian hak bersama 

sebanyak 26 bidang di bulan Januari, 34 bidang di bulan Februari, 41 

bidang di bulan Maret, 39 bidang di bulan April, 43 di bulan Mei, dan 

sebanyak 29 di bulan Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan peralihan 

haknya sebanyak 212. Pada bulan Mei paling banyak terjadi peralihan hak 

karena pembagian bersama, yaitu sebanyak 43. Sedangkan yang paling 

sedikit ialah bulan Januari hanya sebanyak 26 bidang saja.
71

 

e. Pemutakhiran Data Karena Pendaftaran Hak Tanggungan 

Pemutakhiran yang paling banyak terjadi adalah pemutakhiran 

karena hak tanggungan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya 

kesadaran masyarakat atas sertipikat. Dimana sertipikat tidak hanya dapat 

digunakan sebagai alat bukti hak saja melainkan dapat digunakan sebagai 

alat jaminan. Salah satunya dengan dibebani Hak Tanggungan.  

Tabel 4.7 Pendaftaran Hak Tanggungan dari Januari-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 583 

Februari 450 

Maret 551 

April 579 

Mei 458 

Juni 491 

Total 3.112 
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Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 

Dari tabel di atas diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan untuk peralihan karena pendaftaran hak 

tanggungan sebanyak 583 bidang di bulan Januari, 450 bidang di bulan 

Februari, 551 bidang di bulan Maret, 579 bidang di bulan April, 458 di 

bulan Mei, dan sebanyak 491 di bulan Juni. Dengan total bidang yang 

didaftarkan peralihan haknya sebanyak 3.112. Paling sering terjadi 

pendaftaran hak tanggungan pada bulan Januari sebanyak 579 bidang, 

sedangkan yang paling sedikit pada bulan 450 bidang.
72

 

Setelah pemohon menyerahkan dokumen lengkap
73

, dilanjutkan 

dengan membayar administrasi. Lalu dilakukan pencarian Buku Tanah 

yang kemudian mencatatkan peralihan hak di Buku Tanah serta di 

sertipikat tanah. Kemudian dikoreksi oleh Kasubsi, Kasi dan Kepala 

Kantor. Jika sudah benar, langsung di tanda-tangani oleh Kepala Kantor. 

Selanjutny sertipikat diserahkan kepada pemohon.
74

 

f. Pemutakhiran Data karena Hapusnya Hak Tanggungan 

Hapusnya Hak Tanggungan dapat dikarenakan hapusnya piutang 

yang dijamin, dilepaskannya Hak Tanggungan oleh kreditor, pembersihan 
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Hak Tanggungan dapat berdasarkan penetapan pengadilan dan hapusnya 

hak atas tanah yang dijadikan jaminan. 

Hapusnya Hak Tanggungan harus disertakan surat keterangan 

lunas atau permohonan roya atau surat selesai pinjaman dari tempat yang 

menjadi tempat peminjaman. Setelahnya dilakukan pencoretan di Buku 

Tanah, sertipikat tanah dan di sertipikat Hak Tanggungan untuk 

menandakan bahwa kewajibannya telah dipenuhi.
75

 

Tabel 4.8 Hapusnya Hak Tanggungan dari Januari-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 330 

Februari 286 

Maret 360 

April 321 

Mei 213 

Juni 289 

Total 1.799 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 

Dari tabel di atas diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan untuk Hapusnya Hak Tanggungan sebanyak 330 

bidang di Bulan Januari, 28 bidang di bulan Februari, 360 bidang di bulan 

Maret, 321 bidang di bulan April, 213 di bulan Mei, dan sebanyak 289 di 

bulan Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan peralihan haknya 
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sebanyak 1.799. Yang sering terkadi pada bulan Maret sebanyak 360 

bidang, sedangkan yang paling sedikit pada bulan Mei 213 bidang.
76

 

g. Pemutakhiran Data karena Perubahan Hak 

Hak atas tanah dapat dilakukan perubahan berupa peningkatan 

maupun penurunan. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan 

dari pemegang hak atas tanah bersangkutan. Penurunan hak atas tanah 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemegang hak atas tanah yang 

kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk memegang hak atas tanah dari 

tanah yang baru diterima. Hal ini terjadi saat sebuah badan hukum 

memenangkan tanah dengan Hak Milik di lelang publik padahal Badan 

Hukum tersebut tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah dengan Hak 

Milik. Sedangkan hak atas tanah dapat ditingkatkan untuk mendapatkan 

Hak Milik yang dipergunakan sebagai rumah tinggal. 

Tabel 4.9 Perubahan hak dari Januari-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 43 

Februari 32 

Maret 46 

April 47 

Mei 25 

Juni 30 

Total 223 
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Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 

Dari tabel di atas diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan untuk perubaha hak atas tanah sebanyak 43 bidang 

di bulan Januari, 32 bidang di bulan Februari, 46 bidang di bulan Maret, 47 

bidang di bulan April, 25 bidang di bulan Mei, dan 30 bidang di bulan 

Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan peralihan haknya sebanyak 

223. Pendaftaran yang paling banyak terjadi pada bulan April yaitu 

sebanyak 47 bidang sedangkan yang paling sedikit pada bulan Mei yaitu 

sebanyak 25.
77

 

h. Pemutakhiran Data karena Hapusnya Hak  

Tabel 4.10 Hapusnya hak dari Januari-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 3 

Februari 2 

Maret 154 

April 0 

Mei 6 

Juni 0 

Total 165 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 
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Dari tabel di atas diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan untuk hapusnya hak sebanyak 3 bidang di bulan 

Januari, 2 bidang di bulan Februari, 154 bidang di bulan Maret, tidak ada 

bidang yang didaftarkan peralihannya di bulan April dan bulan Juni, dan 

sebanyak 6 bidang di bulan Mei. Dengan total bidang yang didaftarkan 

peralihan haknya sebanyak 165. Pendaftaran yang paling banyak terjadi 

pada bulan Maret yaitu sebanyak 154 bidang sedangkan pada bulan April 

dan Juni sama sekali tidak ada peralihan hak karena hapusnya hak.
78

 

i. Pemutakhiran Data karena Penetapan Putusan Pengadilan 

Tabel 4.11 Penetapan putusan pengadilan dari Januari-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 0 

Februari 0 

Maret 0 

April 1 

Mei 0 

Juni 0 

Total 1 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 

Menurut data dari tabel di atas diketahui bahwa peralihan hak 

karena putusan pengadilan hanya terjadi pada bulan April dan hanya 1 
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saja.
79

 Hal ini menandakan bahwa pemutakhiran data karena penetapan 

putusan pengadilan sangatlah jarang terjadi. Dapat dilihat di periode Bulan 

Januari hingga Juni 2015 hanya terjadi satu kali saja. 

Jikalau ada pemutakhiran data karena penetapan putusan 

pengadilan, pencatatannya dituliskan berdasar pada alasan putusan 

tersebut.
80

 

4.1.3.4 Pelayanan Pemutakhiran Data Fisik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal 

Berikut penulis sajikan grafik pemeliharaan data dari Bulan Januari 

2015 sampai Juli 2015 yang penulis peroleh dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal pada Tanggal 10 Agustus 2015. 
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Grafik 4.2 Peralihan Data Fisik 

 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 

Dilihat dari grafik 4.2 di atas, dapat dilihat pemutakhiran data fisik 

yang terjadi dibulan Januari sebanyak 315 pemutakhiran data karena 

pemecahan sertipikat dan 4 pemutakhiran data karena penggabungan 

sertipikat. Di bulan Februari terjadi 477 pemutakhiran data karena 

pemecahan sertipikat dan 5 pemutakhiran data karena penggabungan 

sertipikat. Di bulan Maret terjadi 250 pemutakhiran data karena 

pemecahan sertipikat dan 3 pemutakhiran data karena penggabungan 

sertipikat. Di bulan April terjadi 327 pemutakhiran data karena pemecahan 

sertipikat dan 3 pemutakhiran data karena penggabungan. Di bulan Mei 

terjadi 386 pemutakhiran data karena pemecahan sertipikat dan 2 
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pemutakhiran data karena penggabungan sertipikat. Di bulan Juni terjadi 

551 pemutakhiran data karena pemecahan sertipikat dan 7 pemutakhiran 

data karena penggabungan sertipikat. Permohonan paling banyak terjadi 

pada permohonan pemecahan sertipikat di bulan Juni 2015. Sedangkan 

untuk pemisahan sertipikat sama sekali tidak ada permohonan. 

a. Pemutakhiran Data Fisik Karena Pemecahan atau Pemisahan 

Bidang Tanah 

Tabel 4.12 Pemecahan sertipikat dari Januari-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 315 

Februari 477 

Maret 250 

April 327 

Mei 368 

Juni 551 

Total 2.288 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 

Dari tabel di atas diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan untuk pemecahan sertipikat sebanyak 315 bidang 

di Bulan Januari, 477 bidang di bulan Februari, 250 bidang di Bulan 

Maret, 327 bidang di Bulan April, 368 bidang di Bulan Mei dan sebanyak 
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551 bidang di Bulan Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan peralihan 

haknya sebanyak 2.288.
81

 

Sedangkan untuk pemisahan sertipikat belum ada yang 

mendaftarkannya. Sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal belum 

memiliki data atas peralihan terkait dengan pemisahan sertipikat tersebut. 

b. Pemutakhiran Data Fisik Karena Penggabungan Sertipikat 

Tabel 4.13 Penggabungan Sertipikat dari Januari 2015-Juni 2015 

Bulan Banyaknya bidang 

Januari 4 

Februari 5 

Maret 3 

April 3 

Mei 2 

Juni 7 

Total 24 

Sumber: Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

mengenai Peralihan Hak Tahun 2015 

Dari tabel di atas diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan untuk hapusnya hak sebanyak 4 sertipikat di Bulan 

Januari, 5 sertipikat di bulan Februari, 3 sertipikat di Bulan Maret, 3 

sertipikat di Bulan April, 2 sertipikat di Bulan Mei dan 7 sertipikat di 

                                                           
81

Sumber data Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, 2015, diolah 



100 

 

 

 

Bulan Juni. Dengan total sertipikat yang didaftarkan peralihan haknya 

sebanyak 24.
82

 

4.1.3.5 Kendala yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

Kendala yang dialami Kantor Pertanahan disebabkan karena 

terbatasnya daya tampung sistem yang langsung terhubung ke Pusat. Hal 

ini menyebabkan lambatnya pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal. selain itu juga menyebabkan lambatnya para pegawai 

Kantor Pertanahan Kendal dalam memasukkan data ke pusat. Hal tersebut 

dikemukakan oleh narasumber yang diwawancarai penulis. Berikut 

kutipan wawancaranya: 

“… sistem yang digunakan sekarang, langsung terhubung 

pada pusaat. Sehingga data yang diperoleh di Kantor 

Pertanahan di setiap Kota maupun Kabupaten dapat langsung 

dikirim ke Kantor Pusat dengan cepat. Tapi karena waktu 

akses nya bersamaan, menyebabkan lemotnya pelayanan 

…”
83

 

Kendala lain yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

dalam melaksanakan pemutakhiran data jika Buku Tanah yang dicari tidak 

ditemukan karena sudah terlalu lama disimpan, banyaknya permohonan 

perallihan tanah dalam sehari menyebabkan lambatnya pelayanan 

peralihan hak atas tanah, serta kurang lengkapnya berkas-berkas yang 
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diajukan pemohon membuat proses peralihan haknya memakan waktu 

lebih lama dari yang seharusnya.
84

 

4.1.4 Program Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Untuk 

Mewujudkan Implementasi Asas Mutakhir Pendaftaran 

Tanah 

Program yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kendal yaitu SIAP 

yang merupakan kependekan dari Sistem Informasi Arsip Pertanahan. 

Sistem tersebut hanya dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kendal saja. 

Adapun fungsi dari program SIAP adalah untuk mempermudah pencarian 

arsip pertanahan. Dengan memasukan nomor sertipikat tertentu, maka 

akan muncul nomor rak tempat Buku Tanah sertipikat tersebut disimpan. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan jajaran 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal menerapkan aplikasi Sistem 

Informasi Arsip Pertanahan (SIAP), yang bertujuan untuk mempercepat 

pencarian arsip pertanahan baik dalam bentuk Buku Tanah maupun 

warkah. Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal Ir. Usman.
85

 

Pelayanan pertanahan tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut 

arsip. Arsip pertanahan semakin lamam akan terus bertambah sejalan 

dengan banyaknya kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh 
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Kantor Pertanahan. Permasalahan yang timbul terkait arsip pertanahan 

antara lain adalah terjadinya penumpukan arsip karena terbatasnya 

ruangan arsip. Oleh karena itu deiperlukan pengelolaan arsip secara 

profesional, sehingga dapat tertata dengna baik dan dapat mudah dicari. 

Selain aplikasi SIAP, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal juga 

menggunakan sistem GPS (Global Positioning System). Sistem ini 

digunakan untuk mempermudah menentukan posisi tanah yang akan 

diukur. Selain mempermudah menentukan posisi, GPS juga digunakan 

untuk menentukan batas-batas tanah tersebut.  

Menurut Afif selaku staff administrasi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal, kendala yang dialami terkait dengan kelengkapan data 

yang diperlukan dalam pemeliharaan data. Untuk menyelesaikannya hanya 

perlu melengkapi data yang kurang saja kemudian disesuaikan antara data 

fisik dan data elektronik yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Implementasi Asas Mutakhir Pendaftaran Tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kendal 

Menurut Guntur Setiawan
86

, implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana 
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birokrasi yang efektif. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, 

dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk 

melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan 

orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh 

birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan 

pelaksana yang bisa dipercaya. 

Implentasi yang dimaksud penulis ialah proses pemutakhiran data 

atas tanah yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal sehingga tercipta data yang paling mutakhir dan up to date dengan 

kondisi terakhirnya. Perubahan data yang akan dan telah terjadi wajib 

didaftarkan di Kantor Pertanahan agar tidak terjadi sengketa dikemudian 

hari.  

Adapun asas-asas dalam pendaftaran tanah yang tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 2, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya 

maupun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2. Asas aman, dimaksudkan unutk menunjukkan bahwa pendaftaran 

tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya 

dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya. 



104 

 

 

 

3. Asas terjangkau, dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi lemah. 

4. Asas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. 

Data yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk 

itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-

perubahan yang terjadi dikemudian hari. 

5. Asas terbuka, dimaksudkan perolehan keterangan yang diperlukan 

masyarakat didapatkan dengan benar setiap saat. 

Dari kelima asas diatas, penulis hanya akan fokus pada satu asas 

saja yaitu asas mutakhir. Dimana menurut penulis asas mutakhir perlu 

untuk dibahas agar masyarakat maupun instansi lebih memahami 

pelaksanaan dari asas mutakhir itu sendiri. Sehingga kemungkinan untuk 

terjadinya sengketa dapat dikurangi atau bahkan ditiadakan. 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian 

sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 
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sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya. 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali diperuntukkan untuk tanah 

yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun syarat-

syarat yang diperlukan untuk pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu 

sebagai berikut: 

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 

pemohon atau kuasanya di atas materai cukup  

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 

3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila 

dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas 

loket 

4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat 

5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan 

dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB 

(BPHTB)  

6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 

Menurut analisa penulis implementasi asas mutakhir pendaftaran 

tanah diawali dengan adanya pendaftaran tanah pertama kali. Pendaftaran 

tanah untuk pertama kali diperuntukkan untuk tanah yang belum didaftar 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Yang kemudian dilanjutkan dengan 
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pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance) adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam 

peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, Buku Tanah, dan 

sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan 

yang terjadi dapat disebabkan karena peralihan, pembebanan, berubahnya 

nama pemegang hak, hapus atau perpanjangan waktu hak yang telah 

berakhir, pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah yang 

haknya sudah didaftar. Agar data yang tersedia di Kantor Pertanahan tetap 

sesuai dengan keadaan yang mutakhir.
87

 

Menurut Boedi Harsono, dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Agraria Indonesia maneuliskan Dalam Ketentuan Penutup Pasal 65 dan 66 

ditentukan bahwa Peraturan Pemerintah yang baru itu mulai berlaku tiga 

bulan sejak tanggal diundangkan dan bahwa sejak tanggal tersebut 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan demikian mulai 

berlaku tanggal 8 Oktober 1997. Ketentuan pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mendapat pengaturan secara lengkap 

dan rinci dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 

Tahun 1997. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara penulis 

dengan narasumber yang menyatakahn bahwa peraturan pelaksana 

pendaftaran tanah tercantum di Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN 

Nomor 3 Tahun 1997. 

                                                           
87

Boedi Harsono, Op.Cit., hlm. 474 



107 

 

 

 

Asas mutakhir tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 

yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu 

diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang 

terjadi dikemudian hari. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria 

Nomor 3 Tahun 1997 telah diatur mengenai perubahan apa saja yang 

termasuk dalam pemeliharaan atas tanah yang berkaitan dengan asas 

mutakhir yang meliputi data yuridis dan data yuridis. Adapun data yuridis 

meliputi, 10 macam peralihan hak, yaitu: 

1) Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum 

pemindahan hak lainnya; 

2) Peralihan hak karena pewarisan;  

3) Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan 

atau koperasi; 

4) Pembebanan hak tanggungan; 

5) Peralihan hak tanggungan 

6) Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas 

satuan rumah susun dan hak tanggungan; 

7) Pembagian hak bersama 

8) Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan 

pengadilan atau penetapan ketua pengadilan; 
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9) Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama; 

10) Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. 

Sedangkan yang termasuk perubahan data fisik, berupa: 

1) Pemecahan bidang tanah; 

2) Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah; 

3) Penggabungan dua atau lebih bidang tanah. 

Dalam pelaksanaan asas mutakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal hanya terjadi sembilan macam permutakhiran data yuridis dan 2 

pemutakhiran data fisik. Adapun yang termasuk dalam pemutakhiran data 

yuridis antara lain pemutakhiran data yuridis karena jual beli, hibah, 

pewarisan, Pembagian Hak Bersama, pendaftaran Hak Tanggungan, 

hapusnya Hak Tanggunga, perubahan hak, hapusnya hak, dan penetapan 

pengadilan. Sedangkan yang termasuk dalam pemutakhiran data fisik 

adalah pemecahan bidang tanah dan penggabungan bidang tanah. Berikut 

akan penulis bahas satu-persatu mengenai pemutakhiran data yuridis dan 

data fisik di Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. 

Terlebih dahulu, penulis akan membahas mengenai pemutakhiran 

data yuridis. Yang pertama adalah pemutakhiran data karena jual beli 

dapat dilihat pada tabel 4.3 mengenai peralihan hak karena jual-beli diatas 

diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

untuk peralihan karena jual beli sebanyak 564 bidang di Bulan Januari, 

480 bidang di bulan Februari, 455 bidang di Bulan Maret, 470 bidang di 
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Bulan April, 379 di Bulan Mei, dan sebanyak 494 di Bulan Juni. Dengan 

total bidang yang didaftarkan peralihan haknya sebanyak 2.842. Dimana 

peralihan yang paling sering terjadi pada bulan Januari 2015 sedangkan 

yang paling sedikit terjadi pada bulan Mei 2015. Pemutakhiran terjadi saat 

dilakukan pencoretan nama pemilik semula di Buku Tanah dengan 

digantikan nama pemilik baru. Lalu kemudian disalin di sertipikat tanah. 

Yang kedua adalah hibah. Hibah adalah pemberian cuma-cuma 

yang biasanya dilakukan dari orang tua kepada anaknya. Tetapi tidak 

menutup kemungkinan pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak 

memiliki hubungan darah.
88

 Dibutuhkan akta hibah untuk mendaftarkan 

pemutakhirannya. Dapat dilihat dari tabel 4.4 diketahui bahwa 

pemutakhiran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk peralihan 

karena hibah sebanyak 16 bidang di bulan Januari, 20 bidang di bulan 

Februari, 36 bidang di bulan Maret, 38 bidang di bulan April, 22 di bulan 

Mei, dan sebanyak 20 di bulan Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan 

peralihan haknya sebanyak 152. Yang paling sering terjadi pada bulan 

April 2015 yaitu sebanyak 38 bidang dan yang paling sedikit terjadi pada 

bulan Januari hanya sebanyak 16 bidang. 

Yang ketiga pemutakhiran data karena pewarisan. Pendaftaran 

peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris dan demi ketertiban 
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tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu 

menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris 

dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris atau Surat Penetapan Ahli 

Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. Menurut data statistik yang 

disajikan penulis pada tabel 4.5 diatas diketahui bahwa pemutakhiran yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk peralihan karena pewarisan 

sebanyak 70 bidang di Bulan Januari, 61 bidang di bulan Februari, 74 

bidang di Bulan Maret, 95 bidang di Bulan April, 66 di Bulan Mei, dan 

sebanyak 86 di Bulan Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan 

peralihan haknya sebanyak 452. Yang paling sering terjadi pada bulan 

April 2015 yaitu sebanyak 95 bidang dan yang paling sedikit terjadi pada 

bulan Februari hanya sebanyak 61 bidang.  

Yang keempat peralihan hak karena Pembagian Hak Bersama, 

suatu hak bersama, baik yang diperoleh sebagai warisan maupun sebab 

lain, perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan 

antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT 

yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian tersebut 

tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian. Dalam 

pembagian harta waris seringkali yang menjadi pemegang hak individu 

hanya sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut 

disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak bersama. 

Dari tabel 4.6 diatas diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan oleh 

Kantor Pertanahan untuk peralihan karena pembagian hak bersama 
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sebanyak 26 bidang di bulan Januari, 34 bidang di bulan Februari, 41 

bidang di bulan Maret, 39 bidang di bulan April, 43 di bulan Mei, dan 

sebanyak 29 di bulan Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan peralihan 

haknya sebanyak 212. Pada bulan Mei paling banyak terjadi peralihan hak 

karena pembagian bersama, yaitu sebanyak 43. Sedangkan yang paling 

sedikit ialah bulan Januari hanya sebanyak 26 bidang saja. 

Yang kelima pemutakhiran data karena dibebani Hak Tanggungan. 

Dari tabel 4.7 diatas diketahui bahwa pemutakhiran yang dilakukan oleh 

Kantor Pertanahan untuk peralihan karena pendaftaran Hak Tanggungan 

sebanyak 583 bidang di bulan Januari, 450 bidang di bulan Februari, 551 

bidang di bulan Maret, 579 bidang di bulan April, 458 di bulan Mei, dan 

sebanyak 491 di bulan Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan 

peralihan haknya sebanyak 3.112. Paling sering terjadi pendaftaran hak 

tanggungan pada bulan Januari sebanyak 579 bidang, sedangkan yang 

paling sedikit pada bulan 450 bidang. Pemutakhiran karena hak 

tanggungan ditandai dengan dicatatnya peralihan di Buku Tanah, sertipikat 

tanah dan di APHT yang bersangkutan. 

Yang keenam peralihan karena beralihnya atau hapusnya hak 

tanggungan. Dari tabel 4.8 di atas diketahui bahwa pemutakhiran yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk Hapusnya Hak Tanggungan 

sebanyak 330 bidang di Bulan Januari, 28 bidang di bulan Februari, 360 

bidang di bulan Maret, 321 bidang di bulan April, 213 di bulan Mei, dan 

sebanyak 289 di bulan Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan 
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peralihan haknya sebanyak 1.799. Yang sering terkadi pada bulan Maret 

sebanyak 360 bidang, sedangkan yang paling sedikit pada bulan Mei 213 

bidang. Hapusnya Hak Tanggungan ditandai dengan dicoretnya Hak 

Tanggungan di Buku Tanah, setipikat tanah, dan APHT nya. Selama 

belum ada pencoretan maka kewajiban kreditur belum selesai. 

Yang ketujuh pemutakhiran karena perubahan hak. Hak atas tanah 

dapat dilakukan perubahan berupa peningkatan maupun penurunan. Hal ini 

dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan dari pemegang hak atas tanah 

bersangkutan. Penurunan hak atas tanah dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan pemegang hak atas tanah yang kemungkinan tidak memenuhi 

syarat untuk memegang hak atas tanah dari tanah yang baru diterima. Hal 

ini terjadi saat sebuah badan hukum memenangkan tanah dengan Hak 

Milik di lelang publik padahal Badan Hukum tersebut tidak diperbolehkan 

untuk memiliki tanah dengan Hak Milik. Sedangkan hak atas tanah dapat 

ditingkatkan untuk mendapatkan Hak Milik yang dipergunakan sebagai 

rumah tinggal. Dari tabel 4.9 diketahui bahwa pemutakhiran yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk perubaha hak atas tanah sebanyak 

43 bidang di bulan Januari, 32 bidang di bulan Februari, 46 bidang di 

bulan Maret, 47 bidang di bulan April, 25 bidang di bulan Mei, dan 30 

bidang di bulan Juni. Dengan total bidang yang didaftarkan peralihan 

haknya sebanyak 223. Pendaftaran yang paling banyak terjadi pada bulan 

April yaitu sebanyak 47 bidang sedangkan yang paling sedikit pada bulan 

Mei yaitu sebanyak 25. 
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Yang kedelapan pemutakhiran data karena hapusnya hak.  

Hapusnya Hak Atas Tanah ini menurut ketentuan UUPA dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat disebabkan beberapa hal, antara 

lain: karena pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, 

penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena 

melanggar prinsip nasionalitas (haknya jatuh kepada warga Negara asing), 

tanahnya musnah, jangka waktunya berakhir dan dihentikan sebelum 

jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, termasuk 

karena putusan pengadilan.
89

 Dari tabel 4.10 diatas diketahui bahwa 

pemutakhiran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk hapusnya hak 

sebanyak 3 bidang di bulan Januari, 2 bidang di bulan Februari, 154 

bidang di bulan Maret, tidak ada bidang yang didaftarkan peralihannya di 

bulan April dan bulan Juni, dan sebanyak 6 bidang di bulan Mei. Dengan 

total bidang yang didaftarkan peralihan haknya sebanyak 165. Pendaftaran 

yang paling banyak terjadi pada bulan Maret yaitu sebanyak 154 bidang 

sedangkan pada bulan April dan Juni sama sekali tidak ada peralihan hak 

kareana hapunya hak. 

Yang kesembilan pemutakhiran data karena penetapan putusan 

pengadilan. Menurut data dari tabel 4.11 diatas diketahui bahwa peralihan 

hak karena putusan pengadilan hanya terjadi pada bulan April dan hanya 1 

saja. Dalam pelaksanaannya penetapan putusan pengadilan hanya 

digunakan sebagai syarat pelengkap permohonan saja. 
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Dilihat dari banyaknya permohonan peralihan atas tanah. Peralihan 

data yuridis banyak terjadi pada peralihan hak tanggungan, dimana pada 

Januari, Maret, April dan Mei peralihan hak tanggungan mecapai angka 

lebih dari 450. Sedangkan yang paling jarang terjadi ialah peralihan karena 

penetapan pengadilan. Peralihannya hanya terjadi sekali saja dalam 

periode Januari hingga Juni 2015, yaitu pada Bulan April 2015.  

Untuk peralihan data fisik, yang paling banyak terjadi terkait 

dengan pemecahan sertipikat yaitu paling banyak terjadi pada Bulan Juni 

2015 yaitu sebanyak 551 sertipikat. Hal ini berbanding terbalik dengan 

pamisahan sertipikat yang sama sekali tidak ada permohonannya. 

Adanya pemutakhiran diatas dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

dari pendaftaan tanah. Terdapat dua tujuan dari pendaftaran tanah, yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum terdapat pada Pasal 

19 UUPA yaitu menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. 

Sedangkan tujuan khusus pendaftaran tanah tercantum pada Pasal 3 

Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997, yang isinya sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 

susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah 

dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. 
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b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah 

dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 

perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Tujuan yang penulis maksud di skripsi ini adalah tujuan 

pendaftaran tanah yang tercantum pada pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 poin c, yaitu untuk terselenggaranya tertib 

administrasi pertanahan.  

Selanjutnya diperkuat dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan: 

“Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan 

rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan 

hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan 

rumah susun wajib didaftar.” 

Adapun sasaran tertib administrasi pertanahan yang berdasarkan 

pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib 

Pertanahan adalah sebagai berikut: 

“Tertib Administrasi Pertanahan merupakan keadaan 

dimana (1) Untuk setiap bidang tanah telah tersedia catatan 

mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, 

penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang 

dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap; 

(2) Terdapat mekanisme prosedur/tata cara kerja pelayanan 

dibidang pertanahan yang sederhana, cepat dan murah tetap 
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menjamin kepastian hukum yang dilaksanakan secara tertib 

dan konsisten; (3) Penyimpanan warkah-warkah yang 

berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah 

dilaksanakan secara tertib, beraturan dan terjamin 

keamanannya.” 

Menurut penulis, dengan sudah adanya pengaturan yang tetap 

mengenai tujuan pendaftaran tanah maka diharapkan pelayanan di Kantor 

Pertanahan dapat lebih dimaksimalkan lagi. Sehingga dapat tercapai semua 

tujuan pendaftaran tersebut. Ditambah lagi dengan prinsip Kantor 

Pertanahan yang menyebutkan kesejahterahan masyarakat.  

4.2.2 Upaya Kantor Pertanahan Dalam Implementasi Asas 

Mutakhir Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal 

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Hukum Administrasi 

Negara karangan Ridwan, mengemukakan bahwa administrasi Negara 

mempunyai tiga arti, yaitu: pertama, sebagai salah satu fungsi pemerintah; 

kedua, sebagai aparatur (machinery) dan aparat (apparatus) daripada 

pemerintah; ketiga, sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan 

pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu.
90

 

Dengan adanya aplikasi dan sistem yang digunakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kendal dalam meningkatkan pelayanannya untuk 

masyarakat, sudah sesuai dengan maksud dari administrasi yang 

dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo diatas. Bahwa Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal selaku instansi yang melayani masyarakat dengan baik 
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melihat fungsinya sebagai pemerintah, aparat, dan penyelenggara tugas 

pekerjaan pemerintah yang dalam hal ini penyelenggaraan pendaftaran dan 

pemeliharaan atas tanah. 

Adapun upaya kantor pertanahan dalam meningkatkan 

pemutakhiran data tersebut dengan membuat aplikasi penunjang yang 

mempermudah dalam pemutakhiran data. Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal membuat aplikasi yang diberi nama SIAP (Sistem Informasi Arsip 

Pertanahan). Aplikasi ini berguna untuk memudahkan pegawai Kantor 

Pertanahan dalam mencari Warkah tanah maupun Buku Tanah. Cara 

kerjanya juga cukup mudah, hanya dengan memasukkan nomor sertipikat 

atau nomor Buku Tanah yang ingin dicari. Dengan otomatis aplikasi 

tersebut menunjukkan letak Buku Tanah atau warkah tersebut disimpan. 

Menurut penulis, dengan adanya aplikasi semacam ini sangatlah 

membantu pegawai. Sehingga dalam pelayanannya pun dapat 

mempersingkat waktu dan pastinya lebih efisien. 

Hal tersebut sejalan dengan prinsip kantor pertanahan yaitu 

pengelolaan pertanahan harus berkontribusi pada kesejahterahan rakyat 

(welfare) dan agenda Kantor Pertanahan yaitu memastikan penguatan hak 

rakyat atas tanah. Maka, kantor pertanahan bertugas untuk melakukan 

pemeliharaan data atas tanah saat terjadinya perubahan data atas tanah 

yang bersangkutan. Sehingga jika masyarakat membutuhkan data atas 

tanah, mendapatkan data yang mutakhir sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya dan paling aktual.  
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Adanya aplikasi dan program pendukung yang dibuat Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kendal juga turut mendukung sasaran tertib 

administrasi yang dicantumkan pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 

1979 tentang Catur Tertib Pertanahan, yaitu: 

a. Untuk setiap bidang telah tersedia mengenai aspek-aspek 

ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian 

hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan 

yang lengkap. 

b. Terdapat mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan di bidang 

pertanahan yang sederhana, cepat, dan massal tetapi menjamin 

kepastian hukum yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten 

c. Penyimpanan warkah-warkah yang berkaitan dengan 

pemberian hak dan pemanfaatan tanah dilaksanakan secara 

tertib dan terjamin keamanannya.
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap implementasi asas 

mutakhir pendaftaran tanah untuk mewujudkan tertib administrasi 

pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi asas mutakhir pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kendal sudah cukup baik. Dilihat dari banyaknya 

permohonan atas pemutakhiran data. Pemutakhiran data dimulai sejak 

adanya pencoretan atau pencatatan di Buku Tanah yang menandakan 

terjadi perubahan atas data yang telah ada. Lalu disalin di sertipikat 

tanah bersangkutan. Perlakuan Buku Tanah dengan sertipikat tanah 

adalah sama. Jika ditemukan perbedaan, maka hal tersebut akan 

menimbulkan masalah di kemudian hari. Setiap perubahan yang terjadi 

akan diparaf. 

2. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal yaitu 

membuat aplikasi dan program yang mendukung pelaksanaan asas 

mutakhir. Aplikasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal ialah SIAP yang merupakan kependekan dari Sistem Informasi 
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Arsip Pertanahan. Dimana fungsi dari aplikasi ini ialah untuk 

mempermudah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam 

mencari warkah tanah, Buku Tanah, maupun arsip tanah lain yang 

dibutuhkan. Selain SIAP, ada aplikasi lain yang digunakan, yaitu GPS 

(Global Positioning System) yang digunakan untuk melakukan 

pencitraan atas tanah yang ingin diukur. 

5.2  Saran 

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal agar lebih meningkatkan 

lagi pelayanannya sehingga dapat mencapai tujuan pendaftaran tanah 

dengan maksimal. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 

melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah jika telah terjadi 

perubahan, sehingga data yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kendal selalu mutakhir sesuai dengan kondisi terakhir. 

2. Untuk program yang sekarang mulai komputerisasi dan terpusat 

disarankan untuk menambah lagi server, agar dapat menampung lebih 

banyak pengakses sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan mempermudah serta mempercepat pegawai Kantor 

Pertanahan dalam menginput data. 
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Pemutakhiran data karena jual beli. Ditandai dengan dicoretnya nama pemilik 

lama,kemudian dicatatkan nama pemilik baru di kolom pencatatan peralihan hak 

 

 


