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ABSTRAK 

 

Lestari, Diyan. 2017, Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan Terhadap 

Pendaftaran Tanah Lintas Sektor di Kota Semarang , Skripsi Program Studi Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Prof. Dr. 

Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Pembimbing II: Drs, Suhadi, S.H.,M.Si 

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pendaftaran Tanah, Lintas Sektor, Nelayan 

Pendaftaran hak atas tanah lintas sektor merupakan suatu program yang dibuat 

oleh pemerintah berupa pendaftaran tanah secara sistematik yaitu meliputi beberapa 

sektor, antara lain: sektor pertanian yaitu kerjasama antara kantor pertanahan 

dengan dinas pertanian, sektor umkm kerjasama antara kantor pertanahan dengan 

dinas koperasi, sektor nelayan kerjasama antara kantor pertanahan dengan dinas 

perikanan, sektor masyarakat berpenghasilan rendah(MBR) kerjasama antara kantor 

pertanahan dengan dinas tata ruang. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah lintas 

sektor ini adalah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bukti kepemilikan 

tanah berupa sertipikat untuk menjamin kepastian hukum.  

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris. 

Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu 

kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer, dengan fokus penelitian di Kota Semarang meliputi Kelurahan 

Tambakharjo, Kelurahan Tugurejo dan Kelurahan Karanganyar.  

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian menunjukan bahwa: 1)Faktor 

penyebab masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya karena  dua faktor antara lain: 

dari masyarakat yaitu tidak memiliki bukti kepemilikan, tidak mempunyai 

keterangan rencana kota, sedang dalam sengketa. Selain itu juga ada faktor dari 

pemerintah, seperti: dalam melakukan sosialisasi terkait sertipikasi hak atas tanah 

lintas sektor kurang menyeluruh. 2)Tindakan kantor pertanahan dalam menghadapi 

masalah tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi lanjutan terkait pentingnya 

menguasai sebidang tanah secara yuridis.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Faktor penyebab masyarakat tidak 

mendaftarkan tanahnya adalah karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat 

dan juga ketidak sinkronan antara masyarakat dan pemerintah 2) Berkaitan dengan 

tindakan kantor pertanahan adalah dengan melakukan sosialisasi lanjutan kepada 

masyarakt terkait pentingnya menguasai tanah secara yuridis, tidak hanya 

menguasai secara fisik saja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan lapisan terluar dari bumi, yang membuat kita bertahan 

hidup dengan suguhan sumber daya alamnya yang bermacam-macam tidak hanya 

pada permukaan bumi saja, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan ruang 

angkasa yang ada diatasnya seperti yang diamanatkan dalam UUPA Tahun 1960. 

Tanah merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, sejak manusia dilahirkan 

sampai meninggal dunia, semua menggantungkan hidupnya dari tanah, sehingga 

dapat dikatakan sampai kapanpun manusia akan berhubungan dengan tanah. Tanah 

jikadiolah dan dijaga dengan baikdapat mendatangkan kesejahteraan bagi 

pemiliknya. 

Untuk menjamin kepastian hukum, manusia harus mendaftarkan tanahnya 

agar tidak terjadi masalah atau sengketa dikemudian hari. Seperti yang kita ketahui, 

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 surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
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membebaninya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka 

disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok 

Agraria. Salah satu tujuan diundangkannya UUPA adalah untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum. Tujuan tersebut dapat terwujud melalui dua upaya, 

yaitu:(Boedi Harsono 1999: 69) 

1. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang 

dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya 

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak 

atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, 

dan bagi pihak yang berkepentinagan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, 

untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi 

objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk 

melaksanakan kebijakan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran 

tanah, dan secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang kemudian diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Pada Pasal 10 dan Pasal 11 PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah juga dijelaskan mengenai pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi 

semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian 

wilayah suatu desa/kelurahan. Serta pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu 
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kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek 

pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara 

individual atau massal. 

Berkaitan dengan pasal tersebut pemerintah memiliki program pendaftaran 

tanah untuk pertama kali secara sistematik, yakni pendaftaran hak atas tanah lintas 

sektor, pendaftaran hak atas tanah lintas sektor ini merupakan kerjasama antara 

Kantor Pertanahandengan dinas yang bersangkutan antara lain: Sektor Usaha 

Menengah Kecil Mikro (UMKM) yaitu kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan 

Dinas Koperasi, sektor Pertanian yaitu kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan 

Dinas Pertanian, sektor Nelayan yaitu kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan 

Dinas Perikanan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kerjasama antara 

Kantor Pertanahandengan Dinas Perumahan. 

Tujuan diadakannya pendaftaran tanah lintas sektor adalah untuk membantu 

perekonomian masyarakat, dengan adanya pendaftaran hak atas tanah lintas sektor 

masyarakat dapat mendaftarkan tanahnya dengan tanpa mengeluarkan biaya, karena 

pendaftaran tanah lintas sektor ini merupakan program dari pemerintah yang 

mendapat anggaran dari DIPA Kantor Pertanahan,dan juga tujuan dari diadakannya 

pendaftaran hak atas tanah lintas sektor agar suatu ketika saat sertipikat diterbitkan 

bisa dijadikan sebagai agunan atau modal awal untuk menjalankan usaha. Sertipikat 

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dan dinas-dinas terkait hanya bertugas untuk 
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menjembatani antara masyarakat peserta lintas sektor dengan Kantor Pertanahan 

dengan bantuan lurah-lurah setempat. 

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pendaftaran tanah lintas sektor untuk 

nelayan di Kota Semarang, karena peneliti melihat banyak terjadi permasalahan saat 

kegiatan sertifikasi berlangsung, yaitu saat pengumpulan berkas-berkas banyak 

yang tidak memenuhi syarat jadi tidak bisa dilakukan pendaftaran tanah. 

Pendaftaran tanah lintas sektor untuk nelayan tersebut diperuntukkan untuk 

masyarakat yang hidup didaerah pesisir dan merupakan masyarakat golongan 

ekonomi menengah kebawah. 

Proses sertifikasi dilakukan secara masal oleh Kantor Pertanahan yang 

bekerjasama dengan Dinas Perikanan, dimana proses sertifikasi tidak dipungut 

biaya. Terkait pendaftaran tanah secara sistematik dijelaskan juga dalam Peraturan 

Menteri Agraria No 3 Tahun 1997 Tentang pelaksanaan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali secara sistematis, bahwa lokasi pendaftaran tanah secara sistematis 

ditetapkan atas usul Kepala Kantor Wilayah yang meliputi seluruh atau sebagian 

wilayah desa/kelurahan. 

Dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan 

usaha penangkapan ikan skala kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah 

menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional RI yang di 
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implementasikan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pendaftaran hak atas tanah untuk 

nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil. 

Kerjasama ini dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama antara 

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Badan Pertanahan Nasional RI 

Nomor12/MEN-KP/KB/VII/2011 dan SKB Nomor: 9/SKB/VII/2011  Tentang 

pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan masyarakat kecil serta 

legalisasi aset Dinas  Kelautan dan Perikanan melalui pendaftaran hak atas tanah 

dan disahkan oleh Wali Kota Semarang dalam Keputusan No 050/581/2014 

Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) lintas kegiatan sertipikasi Hak 

Atas Tanah (HAT) Program Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK), 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), petani, nelayan dan usaha 

penangkapan ikan skala kecil, serta pembudidaya ikan melalui pensertipikatan hak 

atas tanah di KotaSemarang Tahun 2014. 

Kegiatan pendaftaran hak atas tanah dimaksudkan untuk meningkatkan status 

hukum hak atas tanah milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, 

mengubah predikat modal pasif (liquid capital) menjadi modal aktif (active 

capital), yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari 

perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank. 

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah dan merupakan 

Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, dimana Semarang merupakan kota metropolitan 
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kelima setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Semarang memiliki luas 

pesisir pantai dengan panjang 36,60 km. Beberapa Kecamatan di Kota Semarang 

yang mendapatkan program pendaftaran hak atas tanah untuk nelayan yang 

merupakan kerjasama antara Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan Dinas 

Kelautan dan Perikanan adalah Kecamatan Tugu dan Kecamatan Semarang Barat. 

Kecamatan Tugu yang meliputi: Kelurahan Karanganyar dan Tugurejo, Serta 

Kecamatan Semarang Barat yang meliputi kelurahan Tambakharjo. 

Diharapkan ke depannya dengan adanya program Pendaftaran hak atas tanah 

untuk nelayan ini akses kredit dan permodalan bagi nelayan kecil diSemarang bisa 

semakin lancar untuk mendukung produktivitas dan perkembangan usaha para 

nelayan yang ada serta bisa memberikan nilai positif pada perkembangan ekonomi 

kerakyatan lainnya khususnya untuk masyarakat pesisir/nelayan diKota Semarang. 

Kehidupan nelayan akhir-akhir ini telah menjadi perhatian serius oleh 

pemerintah, hal ini disebabkan selama ini nelayan kerap kali kesulitan dalam 

permodalan. Oleh karena itu sejak Tahun 2011 Dinas  Kelautan dan Perikanan 

melalui Dirjen Perikanan Tangkap bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional 

menggulirkan program pendaftaran hak atas tanah untuk nelayan dan Usaha 

Penangkapan Ikan Skala Kecil (Sehat Nelayan). Kegiatan tersebut diharapkan 

menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka 

menjamin keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil. 
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Sedangkan untuk tahun 2014 Kantor Pertanahan Kota Semarang yang 

bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikananmembuat program pendaftaran 

tanah Lintas Sektor yang meliputi beberapa sektor yaitu pembentukan kelompok 

kerja (POKJA) lintas kegiatan sertipikasi hak atas tanah (HAT) program 

pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK), masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR), petani, nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, serta pembudidaya 

ikan. 

Tabel 1.1 Legalisasi Asset Masyarakat Melalui Kegiatan Sertipikasi Hak 

Atas TanahNelayan Kota SemarangTahun Anggaran 2016 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Semarang Tahun 2016 

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan sertipikasi hak atas tanah nelayan di 

Kota Semarang adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali bagi 

masyarakat menengah kebawah dengan proses yang sederhana,mudah dan cepat 

dengan tujuan agar semua masyarakat mau mendaftarkan tanahnya. Tetapi dalam 

hal ini, tidak semua masyarakat nelayan di Kota Semarang mendaftarkan tanahnya. 

Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti saat proses penerbitan sertipikat 

No Kecamatan Kelurahan Banyaknya Bidang 

1 Tugu Karanganyar 54 Bidang 

2  Tugu Tugurejo 46 Bidang 

3 Semarang Barat Tambakharjo 50 Bidang 
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masyarakat merasa keberatan untuk membayar BPHTB, dan Tanah Negara yang 

belum memiliki Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Tata 

RuangPemerintah Kota Semarang serta Letter C hasil warisan yang belum terbagi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil masalah 

ini menjadi bahan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul : 

“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP 

PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR DI KOTA SEMARANG”. 

Dalam proses penerbitan sertipikat meliputi tiga tahapan dalam proses 

pelaksanaan sampai penerbitan sertipikat hak atas tanah nelayan, meliputi pra 

sertifikasi, sertifikasi dan pasca sertifikasi. Untuk Tahun 2016, anggaran kegiatan 

sertifikasi tanah nelayan bersumber dari DIPA Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

Diharapkan nantinya didapatkan hasil penelitian yang membuat masyarakat daerah 

pesisir mau mendaftarkan tanahnya, dan dapat dengan mudah mendapatkan akses 

permodalan dengan menjaminkan sertipikat ke lembaga keuangan bank , maupun 

lembaga keuangan non bank. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan mengangkat dan 

mendeskripsikan perihal pendaftaran hak atas tanah untuk nelayan melalui kegiatan 

pendaftaran tanah lintas sektor di Kota Semarang, jika dilihat dari tujuan 
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pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. Maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah untuk nelayan diKota 

Semarang 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah untuk nelayan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor 

untuk nelayan 

3. Sebagian masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya dalam kegiatan 

pendaftaran  tanah lintas sektor untuk nelayan 

4. Tindakan Kantor Pertanahan terkait tanah-tanah yang tidak didaftarkan jika 

dilihat dari tujuan Lintas Sektor 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit 

ruang lingkup permasalahan tanah yang akan dikaji lebih lanjut. Pembatasan 

masalah tersebut antara lain : 

1. Sebagian masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya dalam kegiatan 

pendaftaran  tanah lintas sektor untuk nelayan 

2. Tindakan Kantor Pertanahan terkait tanah-tanah yang tidak didaftarkan 

dilihat dari tujuan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor untuk 

nelayan. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Mengapa sebagian masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya dalam kegiatan 

pendaftaran tanah lintas sektor untuk nelayan? 

2. Bagaimana tindakan Kantor Pertanahan terkait tanah-tanah yang tidak 

didaftarkan dilihat dari tujuan kegiatan pendaftaran tanah lintas sektor? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berkenaan dengan masalah diatas, penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan 

“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP 

PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR DI KOTA SEMARANG” 

yakni untuk : 

1. Menelaah dan memahami proses pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah 

untuk nelayan di Kota Semarang yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kota Semarang 

2. Menganalisis dan memahami kendala-kendala yang terjadi saat 

pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan 

manfaat praktis : 
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1. Manfaat Akademis/Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni : 

a. Memperoleh gambaran serta deskripsi mengenai pelaksanaan 

pendaftaran hak atas tanah untuk nelayan 

b. Menambahkan wawasan Ilmu pengetahuan yakni dalam bidang ilmu 

hukum khususnya tentang pendaftaran tanah/sertifikasi tanah 

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan 

pendaftaran hak atas tanah untuk nelayan 

b. Penelitian ini dapat menjadi solusi jika suatu saat terjadikendala yang 

dihadapi saat pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah untuk nelayan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang memiliki latar belakang yang hampir sama dengan penelitian yang saat ini 

sedang dilakukan oleh peneliti. Namun beberapa penelitian terdahulu juga memiliki 

ketidaksamaan dengan penelitian ini, berikut beberapa uraian penelitian terdahulu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ihsan Suyuthi dengan judul Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah SecaraSistematik Melalui Program LMPDP (Land 

Management And Policy DevelopmentProject) Di Kecamatan Ringinarum 

Kabupaten Kendal. Dalam penelitian tersebut, penulis menggambarkan 

bahwa LMPDP merupakan program dari pemerintah yang sudah berakhir 

sejak tahun 2010. Penulis dalam penelitian tersebut membahas bagaimana 

proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik melalui LMPDP, 

dan juga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara 

sistematik melalui LMPDP. Metode yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang tidak 

hanya ditinjau dari kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga dengan melihat 

kenyataan yang ada dalam praktek pelaksanaan pendaftaran tanah melalui 

program LMPDP di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. LMPDP
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merupakan program dalam rangka untuk mewujudkan catur tertib 

pertanahan yang biayanya berasal dari bantuan pinjaman oleh bank dunia. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Mugi Hartana dengan judul Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Proyek Nasional Agraria 

(PRONA) dikabupaten Gunung Kidul (Studi Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). Penulis 

dalam penelitian tersebut membahas tentang Proyek Operasi Nasional 

Agraria yang menemui banyak kendala yang pada akhirnya menyebabkan 

ketidak tepatan sasaran dalam penentuan peserta prona. Banyak masyarakat 

menengah kebawah yang memiliki tanah dan belum bersertipikat tetapi 

tidak menerima alokasi prona, padahal sasaran prona adalah untuk 

masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dari hasil penelitian tersebut, 

penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui 

PRONA di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 telah di jalankan 

berdasarkan 9 tahap yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan 

Nasional RI mulai dari tahap persiapan sampai tahap penerbitan sertipikat. 

Dalam setiap tahap pelaksanaan tersebut, petugas mengalami berbagai 

kendala. Prona pada dasarnya ditujukan untuk kalangan ekonomi lemah. 

Namun, akibat berbagai kendala yang dialami oleh petugas dan demi 

terselenggaranya kegiatan Prona tepat waktu, menyebabkan penentuan 

peserta prona tidak tepat sasaran. 
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Tabel 2.1 Tabel penelitian terdahulu  

No Nama Judul Skripsi Perbedaan 

1 Ahmad Ihsan 

Suyuthi(2011) 

Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah 

SecaraSistematik 

Melalui Program 

LMPDP (Land 

Management And 

Policy 

DevelopmentProject)

Di Kecamatan 

Ringinarum 

Kabupaten Kendal. 

 

Dalam skripsi ini penulis 

menjelaskan tentang 

pelaksanaan dan kendala 

dalam pendaftaran tanah 

secara sistematik. Sedangkan 

di penelitian yang peneliti 

lakukan menjelaskan faktor 

penyebab sebagian 

masyarakat tidak 

mendaftarkan tanahnya dalam 

kegiatan pendaftaran tanah 

lintas sektor untuk nelayan 

2 Mugi Hartana Tinjauan yuridis 

terhadap pendaftaran 

hak atas tanahmelalui 

Proyek Nasional 

Agrari (PRONA) 

dikabupaten gunung 

kidul (studi 

pelaksanaan PPNo 24 

Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah) 

Dalam skripsi ini, yang 

dibahas oleh penulis adalah 

pelaksanaan pendaftaran 

tanah melalu prona yang tidak 

tepat sasaran karena kendala-

kendala yang di hadapi oleh 

petugas, sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah 

tindakan dari pemerintah 

terkait tanah-tanah yang tidak 

di daftarkan dalam kegiatan 

pendaftaran tanah lintas 

sektor. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Kesadaran Hukum 

2.2.1.1  Pengertian Kesadaran Hukum  

Kesadaran hukum merupakan suatu hal yang sangat penting, kesadaran 

hukum timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar dari suatu peraturan 

hukum. Menurut Soerjono Soekanto (1982): Kesadaran hukum sebenarnya adalah 

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada 

atau tentang hukum yang diharapkan. 

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau 

efektivitas hukum, apakah ketentuan tersebut dapat benar-benar berfungsi dalam 

masyarakat atau tidak. Berdasarkan dengan hal tersebut, Widjaya (1984:xvii) 

mengemukakan  bahwa: 

Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-

benturan hidup dalam masyarakat.Masyarakat dalam kehidupan seimbang, 

serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan 

diterima sebagai paksaan.Walau ada pengekangan dari lua diri manusia atau 

masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan. 

 Di samping itu, Purbacaraka dan Soekanto (1985:9) mengartikan kesadaran 

hukum sebagai “keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan  hidup yang 

menjadi landasan regel mating (keajegan) maupun beslissigen (keputusan) itu dapat 

dikatakan sebagai wadah jalinanhukum yang mengendap dalam sanubari manusia”. 

Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukan bahwa kesadaran hukum itu 
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merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung 

pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan 

kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum 

 Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat 

terhadap hukum (Salman, 1993:39) 

2.2.2 Pendaftaran Tanah 

2.2.2.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah dijelaskan pengertian pendaftaran tanah. yaitu 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 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; 

Pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre suatu istilah teknis untuk suatu 

record (rekaman), menunjukan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu 

bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa latin“capistratum” yang berarti suatu 

register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi. Dengan 

demikian, cadaster merupakan alat yang tepat untuk memberikan uraian dan 

identifikasi dari dan juga sebagai continous recording (rekaman yang 

berkesinambungan) dari hak atas tanah (A.P.Parlindungan 1999:18-19) 
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Selain pengertian pendaftaran tanah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga dijelaskan mengenai pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang terdapat pada Pasal 13: 

1. Pendaftaran tanah secara sistematik 

Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar 

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. 

2. Pendaftaran tanah secara sporadik 

Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau 

beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan secara individual atau massal. 

Dalam Peraturan Menteri Agraria No 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP 

No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, juga dijelaskan terkait pendaftaran 

tanah secara sistematik. 

Pasal 46 yang menjelaskan tentang penetapan lokasi 

1. Menteri menetapkan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik atas usul 

Kepala Kantor Wilayah. 

2. Satuan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik adalah seluruh atau 

sebagian wilayah satu desa/kelurahan. 
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3. Usul penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana kerja Kantor Pertanahan 

dengan mengutamakan wilayah desa/kelurahan yang : 

a. sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik; 

b.  jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai  

c. dengan 30%(tiga puluh persen) dari perkiraan jumlah bidang tanah 

yang ada merupakan daerah pengembangan perkotaan yang tingkat 

pembangunannya tinggi; 

d. merupakan daerah pertanian yang produktif; 

e. tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional. 

4. Pendaftaran tanah secara sistematik dibiayai dengan anggaran Pemerintah 

Pusat atau Daerah, atau secara swadaya oleh masyarakat dengan persetujuan 

Menteri. 

Pendaftaran tanah menentukan hubungan hukum antara seseorang dengan 

tanah  sebagai benda tetap. Hubungan hukum  antara seseorang dengan tanah 

sebagai benda tetap termasuk dalam hukum pertanahan dan bukan bagian dari 

hukum agraria. Pendaftaran Tanah Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA meliputi 3 

(tiga) kegiatan sebagai berikut: 

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak 

b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak hak tersebit 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 
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Dari ketentuan Pasal tersebut, maka setiap kegiatan pendaftaran tanah yang 

dilakukan haruslah dimulai dari tahap pengukuran, pemetaan dan pembukuan buku 

tanah. Setelah tahap pertama selesai, maka diikuti dengan pendaftaran hak atas 

tanah tersebut termasuk peralihan hak dikemudian hari. Setelah proses pendaftaran 

hak maupun peralihan hak tersebut selesai, maka sebagai tahap akhir adalah 

pemberian sertipikat sebagai tanda bukti hak. 

2.2.2.2 Asas Hukum Pendaftaran Tanah 

Menurut Soedikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Urip Santoso, 

Pendaftaran Tanah mengenal 2 (dua) macam asas yaitu  

a. Asas Specialiteit(Asas Spesialitas) 

Asas Specialiteit memberikan data fisik mengenai letak tanah, letak 

batas-batasnya dan luas bidang tanahnya. 

b. Asas Openbaarheid (asas Publisitas) 

Asas Openbaarheid memberikan data yuridis mengenai orang-orang yang 

menjadi pemegang hak, apa nama hak atas tanah serta bagaimana 

terjadinya peralihan dan pembebanannya. Asas spesialitas dan asas 

publisitas ini dimuat dalam suatu daftar guna dapat diketahui secara 

mudah oleh siapa saja yang ingin mengetahuinya, sehingga siapa saja 

yang ingin mengetahui data-data baik fisik maupun yuridis atas tanah itu 

tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan langsungke lokasi tanah yang 
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bersangkutan karena segala data-data tersebut dengan mudah dapat 

diperoleh di Kantor Pertanahan.(Urip Santoso, 2011: 16-17) 

2.2.2.3 Asas-Asas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Menurut Pasal 2 PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 

Pendaftaran tanah dilaksanakan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan 

terbuka. 

1. Asas sederhana, adalah agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun 

prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yangberkepentingan, 

terutama para pemegang hak atas tanah. 

2. Asas aman, dimaksudkan untuk menunjukan bahwa Pendaftaran Tanah 

harus diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan kapastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu 

sendiri.  

3. Asas terjangkau, artinya dapat dijangkau oleh golongan ekonomi lemah 

memperhatikan kebutuhan dan kemampuannya, artinya pendaftaran tanah 

harus dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang memerlukan. 

4. Asas muktahir artinya data-data yang ada di dalam atau diperoleh dari 

penyelenggaraan pendaftaran tanah harus dijaga eksistensinya, sehingga 

data terpelihara sesuai dengan kenyataan di lapangan.  

5. Asas terbuka, artinya melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah, bagi 

masyarakat maupun pemerintah yang ingin memperoleh keterangan. (Boedi 

Harsono, 2008:471) 
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2.2.2.4  Tujuan Pendaftaran Tanah 

Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa : 

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 

tanahdi seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian 

hukum.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diatas menginstruksikan kepada pemerintah 

Indonesia untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang bersifat rechtskadaster, 

artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.Hal ini kemudian ditegaskan 

lagi dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun1997, bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk 

Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh datayang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan 

rumah susun yang terdaftar. 

c. Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan.  
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2.2.2.5 Manfaat Pendaftaran Tanah 

Dengan pendaftaran tanah akan diperoleh manfaat baik bagi pemegang hak, 

pemerintah maupun bagi calon pembeli atau kreditur. Menurut Urip Santoso, 

manfaat yang dapat dibagi masing-masing pihak adalah sebagai berikut (Urip 

Santoso, 2011:21) 

1. Bagi pemegang hak 

a. Memberikan rasa aman 

b. Dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridisnya. 

c. Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak 

d. Harga tanah menjadi lebih tinggi 

e. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan  

f. Penetapan pajak bumi dan bangunan tidak mudah keliru 

2. Bagi pemerintah 

a. Akan terwujud tertib administrasi pemerintahan sebagai salah satu 

program catur tertib pertanahan 

b. Dapat memperlancar kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan 

tanah dalam pembangunan 

c. Dapat mengurangi sengketa dibidang pertanahan, misalnya sengkta 

batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar 
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3. Bagi calon pembeli atau kreditur 

Bagi calon pembeli atau kreditur dapat dengan mudah memperoleh 

keterangan yang jelas mengenai data fisik dan data yuridis yang akan 

menjadi objek perbuatan hukum mengenai tanah. 

2.2.2.6 Objek Pendaftaran Tanah 

Menurut Pasal 9 PP No 24 Tahun 1997, objek pendaftaran tanah meliputi 

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna 

usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. 

b. Tanah hak pengelolaan 

c. Tanah waqaf 

d. Hak milik atas satuan rumah susun 

e. Hak tanggungan  

f. Tanah Negara (Boedi Harsono 1999: 476) 

Dari objek pendaftaran tanah diatas, yang wajib dilakukan pendaftaran 

meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan. 

Objek Pendaftaran Tanah dalam Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut dibukukan 

dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya 

kecuali tanah Negara yang tidak perlu diterbitkan sertipikat. Dalam hal tanah 

Negara sebagai objek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara 

membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. 

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang 
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tanah dengan suatu sistem penomoran. Untuk tanah Negara tidak disediakan buku 

tanah dan oleh karenanya diatas tanah Negara tidak diterbitkan sertipikat (Urip 

Santoso 2010: 30) 

2.2.2.7 Sistem Pendaftaran Tanah 

Pada sistem pendaftaran tanah yang dipakai di suatu Negara tergantung pada 

asas hukum yang dianut Negara tersebut dalam mengalihkan hak atas tanahnya. 

Terdapat 2 macam asas hukum yaitu asas itikad baik dan asas nemo plus. Sekalipun 

suatu Negara menganut salah satu asas hukum/sistem pendaftaran tanah, tetapi yang 

secara murni berpegang pada salah satu asas hukum/sistem pendaftaran tanah 

tersebut boleh dikatakan tidak ada. (Adrian Sutedi, 2006:117) 

Menurut Budi Harsono, ada 2 macam sistemPendaftaran Tanah yaitu sistem 

pendaftaran akta (registration of deeds) dan sistem pendaftaran hak (registration of 

titles). Sistem pendaftaran mana yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah 

menentukan apa yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya 

serta bentuk tanda bukti-bukti haknya. (Boedi Harsono, 2008 :76) 

Dalam sistem pendaftaran akta, yang didaftar oleh pejabat pendaftaran tanah 

(PPT) adalah akta.Dalam sistem pendaftaran akta, PPT bersikap pasif, ia tidak 

melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. (Boedi 

Harsono, 2008:76) Sistem pendaftaran akta melakukan pendaftaran terhadap 

dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan dan 

dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum mengenai hak tersebut kemudian. (Urip 

Santoso, 2011: 32-33) 
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Sebelum berlakunya UUPA, Indonesian menganut sistem pendaftaran akta 

yang diattur dalam overschrijvings ordonantie 1834-27. Akta atau surat perjanjian 

peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan overschrijvings ambtenaar yang 

merupakan pejabat Pendaftaran Tanah pada masa itu. Sebagai hasil dari pendaftaran 

tersebut, kepada penerima hak diberikan grosse akta sebagai bukti terjadinya 

peralihan hak tersebut. 

Setelah berlakunya UUPA, Indonesia menganut sistem pendaftaran hak. 

Sistem pendaftaran ini digunakan karena peralihan hak atas tanah di Indonesia 

sesuai dengan hukum adat adalah bersifat nyata, terang dan tunai (kontant, 

concreat, belevend and participarend) yaitu : 

a. Tunai, Artinya penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah (penjual) 

dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pihak 

lain(pembeli) 

b. Riil/nyata, artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti 

dengan perbuatan yang nyatanya menunjukan tujuan jual beli tersebut, 

misalnya dengan diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya perjanjian 

dihadapan kepala desa 

c. Terang, artinya untuk perbuatan hukum tersebut haruslah dilakukan 

dihadapan kepala desa sebagai tanda bahwa perbuatan itu tidak 

melanggar ketentuan hukum yang berlaku. (Urip Santoso, 2011, 361-362) 
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2.2.3 SertipikatTanah 

2.2.3.1 Pengertian Sertipikat 

Menurut Pasal 1 angka 20 PP No 24 Tahun 1997 sertipikat adalah surat 

tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA. Hal ini 

diatur dalam huruf c yang berbunyi: 

“Pemberian surat-surat tanda buti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat” 

Pengertian sertipikat kemudian disederhanakan dalam PP No. 24 Tahun 

1997 dan bentuknya disederhanakan tidak sebagaimana diatur seperti dalam PP No. 

10 Tahun 1961 sehingga bentuknya lebih luwes.   

2.2.3.2 Macam-Macam Sertipikat 

Berdasarkan objek Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Peraturan 

Pemeritah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan 

hak pakai atas tanah, maka dihasilkan bermacam-macam sertipikatsebagai berikut 

a. Sertipikat hak milik 

b. Sertipikat hak guna usaha 

c. Sertipikat hak guna bangunan atas tanah Negara 

d. Sertipikat hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan 

e. Sertipikat hak pakai atas tanah Negara 
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f. Sertipikat hak pakai atas tanah hak pengelolaan 

g. Sertipikat tanah hak pengelolaan 

h. Sertipikat tanah wakaf 

i. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun 

j. Sertipikat hak tanggungan 

Selain sertipikat-sertipikat tersebut diatas, dikenal juga adanya sertipikat 

hak guna bangunan diatas tanah hak milik dan sertipikat hak pakai diatas tanah hak 

milik. Kedua sertipikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan apabila ada 

pendaftaran akta pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik yang 

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Menurut Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, sertipikat hak atas 

tanah berguna sebagai alat bukti dan jaminan akan eksistensi hak itu. Kedua pakar 

tersebut menyatakan bahwa sertipikat berfungsi dalam menciptakan tertib hukum 

pertanahan serta membantu mengaktifkan kegiatan perekonomian rakyat (Mhd. 

Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2010: 204-205) 

Penerbitan sertipikat sebagai hasil akhir dari kegiatan pendaftaran tanah 

yang dilakukan untuk pertama kali bertujuan agar pemegang hak atas tanah dapat 

dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak.Dengan demikian, 

penerbitan sertipikat adalah untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan. 
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2.2.3.3 Pensertipikatan Tanah Secara Sistematik Melalui Proyek Administrasi 

Pertanahan 

 Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas hak dan batas tanah, 

Pasal 19 UUPA menugaskan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan 

pendaftaran tanah yang sangat penting artinya untuk mendapat ketenangan dan 

kepercayaan diri bagi masyarakat yang mempunyai hak atas tanah. 

 Proyek administrasi pertanahan indonesia (selanjutnya disebut PAP) 

dimaksudkan untuk mendukung program percepatan registrasi hak kepemilikan 

tanah, memberikan bantuan teknis serta bantuan lain bagi Badan Pertanahan 

Nasional. Program ini melibatkan sertipikasi tanah secara sistematik dan dirancang 

untuk memberikan pelayanan yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih sederhana 

dibandingkan program pendaftaran tanah secara sporadis. 

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kepastian kepemilikan tanah, 

mengurangi konflik tanah, mendorong efisiensi pasar tanah, mempermudah akses 

ke kredit (sebagai polateral), dan menyediakan insentif bagi infestasi tanah jangka 

panjang dan tata guna tanah yang berkelanjutan. (Adrian Sutedi, 2011:80) 

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Suhadi yang mengutip pendapat 

Mahfud MD bahwa UUPA merupakan hukum yang filosofinya sudah baik, 

berkarakter responsif, merupakan produk hukum prismatik yang ideal. Dilanjutkan 

lagi oleh suhadi, dalam implementasinya apa yang sudah baik dalam UUPA tidak 
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dilaksanakan, dinamika pembangunan politik ekonomi yang berubah-ubah dan 

hukum adat yang terpinggirkan di tengah arus global. 

2.2.4 Hak Atas Tanah 

2.2.4.1 Pengertian Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang 

mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang 

dihakinya(Urip Santoso 2010:49) 

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan 

serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk 

berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. “sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau 

dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak 

penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah Negara yang bersangkutan 

(Boedi Harsono, 2008: 262) 

Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah 

permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 

permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang 

lebar.Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah 

tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang 

menggunakan dengan sumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga 

penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang angkasa 

yang ada diatasnya (Boedi Harsono,1999:18) 
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Dengan adanya hak menguasai dari Negara sebagaimana dinyatakan dalam 

Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu bahwa: 

“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal –hal sebagai 

yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang 

tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

masyarakat” 

 

Atas dasar ketentuan tersebut, Negara berwenang untuk menentukan hak-

hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan 

badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kewenangan tersebut 

diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa: 

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang 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-orang lain serta 

badan hukum” 

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: 

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberikan 

wewenang untuk mempergunkan tanah yang bersangkutan, demikian pula 

tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar 

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 

denganpenatagunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang 

ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.” 

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, ,maka Negara menentukan hak-hak atas 

tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu: 

a. Hak milik 

b. Hak guna usaha 

c. Hak guna bangunan 

d. Hak pakai  

e. Hak sewa 
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f. Hak membuka hutan 

g. Hak memungut hasil hutan 

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53. 

Hak-hak atas tanah tersebut bersifat sementara diatur lebih lanjut dalam 

Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 

“Hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf (a) ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang 

dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang 

bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan 

hapusnya dalam waktu yang singkat.” 

Pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9ayat (2) 

UUPA yang menyatakan bahwa: 

“Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan 

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas 

tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri 

maupunkeluarganya”. 

Sedangkan yang bukan warga Negara Indonesia atau badan hukum asing 

yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak pakai atau hak 

sewa saja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA. 

Dalam membicarakan macam-macam hak atas tanah tersebut terdapat 

konsepsi yang hakiki dalam hukum bahwa bila ada hak di situ ada kewajiban dan 

sebaliknya, maka dengan adanya hak atas tanah lahirlah kewajiban atas tanah 

(Purnadi Purbacaraka,1985:31). 
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2.2.4.2 Macam-Macam Hak Atas Tanah 

2.2.4.2.1 Hak Atas Tanah Bersifat Tetap 

Hak atas tanah menurut UUPA diatur dalam Pasal 16, yaitu: 

1. Hak milik 

  Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa sifat-sifat dari hak 

miliklah yang membedakannya dengan hak-hak lain. 

Hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai oramg atas tanah.Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut 

merupakan hak mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat sebagai 

hak eigendom seperti yang dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdata.Sifat 

demikian bertentangan denga sifat hukum adat dan fungsi dari tiap-tiap hak. 

2. Hak guna usaha 

  Hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan 

pertanian, perikanan atau perkebunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 8 ayat (1), hak guna usaha diberikan untuk 

jangka waktu 35 Tahun dan dapat diperpanjang 25 Tahun atas permintaan 

pemegang hak dengan mengingat keadaan perusahaannya. 
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3. Hak guna bangunan 

 Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan 

atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu.Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 HGB diatur dalam Pasal 19 s/d 

Pasal 38. Jangka waktu untuk HGB adalah 30 Tahun dan dapat diperpanjang 

dengan jangka waktu paling lama 20 Tahun atas permintaan pemegang 

haknya dengan mengingat keadaan keperluan dan keadaan bangunannaya. 

4. Hak pakai 

 Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah 

yang dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang member 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh 

pejabat yang berwenang memberikannya atau perjanjian sewa-menyewa atau 

perjanjian pengolahn tanah, segala sesuatu asal tidak bertenangan dengan jiwa 

dan ketentuan undang-undang. Hak pakai diatir dalam Pasal 39 s/d Pasal 58 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

5. Hak sewa 

 Hak sewa adalah hak yang memberi wewenang untu mempergunakan tanah 

milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai 

sewanya. 
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2.2.4.2.2 Hak Atas Tanah Bersifat Sementara 

Hak atas tanah bersifat sementara diatur dalam Pasal 53 UUPA. Hak 

tersebut dimaksudkan sebagai hak yang bersifat sementara karena pada suatu ketika 

hak tersebut akan dihapus. Hal tersebut disebabkan karena hak tersebut 

bertentangan dengan asas yang terdapat dalam Pasal 10 UUPA yaitu: 

“Seseorang yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian diwajibkan 

mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan, 

namun sampai saat ini hak-hak tersebut masih belum dihapus”. 

 

Hak atas tanah yang bersifat sementara meliputi: 

1. Hak gadai tanah/jual gadai/jual sende 

Hak gadai atas tanah pada dasarnya adalah suatu hak yang dimiliki oleh 

seorang kreditur atas tanah debiturnya untuk dapat menguasai/turut 

mengambil atau menikmati sebagian dari hasilnya selama debiturnya belum 

melunaskan hutangnya kepada si kreditur. (Ridwan Halim. 1985.  47) 

2. Hak usaha bagi hasil 

Hak usaha bagi hasil ialah hak yang dipunyai seseorang penggarap untuk 

menggarap/mengusahakan tanah orang lain dengan memberikan sebagian 

tertentu dari hasil tanah tersebut kepada pemiliknya sebagai imbalannya. 

(Ridwan Halim, 1985. 51) 

3. Hak sewa tanah pertanian 

Hak sewa tanah pertanian adalah penyerahan sebidang tanah pertanian 

kepada orang lain yang member sejumlah uang kepada pemilik tanah 

dengan perjanjian bahwa setelah pihak yang memberi uang menguasai tanah 
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selama waktu tertentu, tanahnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. 

(Asri, Benyamin, Thabrani Asri, 1987: 145) 

4. Hak menampung 

Hak menampung ialah hak seseorang atau suatu pihak untuk menampung 

tinggal diatas tanah milik orang lain dengan jalan: 

1. Mendiami rumah atau bangunan yang sudah ada diatas tanah tersebut 

bila bangunan itu masih kosong atau 

2. Mendirikan rumah atau bangunan sendiri untuk ditinggali bila tanah 

tersebut masih kosong atau belum ada bangunan apapun yang berdiri 

diatasnya. (Ridwan Halim, 1985: 52) 

2.2.4.2.3 Fungsi Sosial Hak Atas Tanah 

Tanah merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan pembangunan. 

Semua kebutuhan manusia juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah, dengan kata 

lain bahwa tanah merupakan faktor pokok dalam kelangsungan hidup manusia. 

Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa: 

“Bumi, air dan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”. 

 

Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar merupakan landasan adanya 

hubungan hukum antara tanah dan subyek tanah, dimana Negara dalam hal ini 

bertindak sebagai subyek yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.Oleh karena itu 

pada tingkatan tertinggi, tanah dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh 
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rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, maka telah dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) 

UUPA yang menyebutkan bahwa: 

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar dan hal-

hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, buki air dan ruang angkasa, termasuk 

kekayaan didalamnya iu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai 

organisasi seluruh rakyat”. 

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut: 

“Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi 

wewenang untuk: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut 

b. Menentukan dan mengatur hubungan–hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa 

c. Menentukan dan mengatur-mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa”.  

 

Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan 

sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi 

kekuatan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai 

disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. (Boedi Harsono, 2008 :575) 

2.2.5 Nelayan  

Berdasarkan Undang-Undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, 

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 

Nelayan merupakan orang yang secara aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, 

baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring), maupun secara tidak 

langsung (seperti juru mudiperahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin 
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kapal, juru masak kapal penangkap ikan), sebagai mata pencaharian (esiklopedia 

Indonesia, 1990) Menurut Mulyadi(2005) sesungguhnya nelayan bukanlah suatu 

entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi 

kepemilikan alat tangkap, nelayan terbagi atas tiga yaitu: 

a. Nelayan buruh 

Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik 

orang lain. 

b. Nelayan juragan 

 Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang 

digunakan oleh orang lain 

c. Nelayan perorangan 

 Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap 

sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. 

Pendapatan merupakan hasil dari penjualan barang dan pemberian jasa dan 

diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada pelanggan, klaim atas barang dan 

jasa yang disiapkan untuk mereka. 

Menurut Mulyadi(2005) pendapatan para nelayan penggarap ditentukan 

secara bagi hasil dan jarang diterima sistem upah/gaji tetap yang diterima oleh 

nelayan.Dalam sistem bagi hasil bagian yang dibagi adalah pendapatan setelah 

dikurangi ongkos-ongkos eksploitasi yang dikeluarkan pada waktu beroperasi 

ditambah dengan ongkos penjualan hasil. Dalam hal ini termasuk ongkos bahan 

bakar oli, es dan garam serta biaya makan para awak kapal dan pembayaran 
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retribusi. Pada umumnya, biaya lain yang masih termasuk ongkos eksploitasi seperti 

biaya reparasi merupakan tanggungan dari pemilik alat dan boat. 

Pendapatan nelayan merupakan sumber utama para nelayan untuk 

mencukupi kebutuhan hidup, pendapatan nelayan bersumber dari pendapatan bersih 

hasil melaut dengan maksud pendapatan yang sudah tidak dipotong oleh biaya 

untuk melaut. 

2.2.6 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irsyad di Kantor 

Pertanahan Kota Palopo dengan judul “Implementasi Pendaftaran Tanah 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997” 

Dalam banyak peristiwa mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah kadang 

kala terjadi hambatan–hambatan yang mengganggu terlaksananya kegiatan tersebut. 

Seperti diketahui bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur 

meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah 

dan satuan-satuan rumah susun termaksud pemberian sertifikat, sebagai surat tanda 

bukti hanya bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun termasuk pemberian sertifikat 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. 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa faktor–

faktor yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pendaftaran tanah 

disebabkan oleh beberapa faktor  yaitu : 

1. Adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemohon. 

Kesalahan informasi yang diberikan oleh pemohon disebabkan kurang 

proaktifnya masyarakat sebagai pemohon untuk datang langsung ke Kantor 

Pertanahan menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi persyaratan 

administrasi yang harus disiapkan dalam proses awal pendaftaran tanah, 

Kesalahan informasi awal yang diberikan juga kadangkala terjadi dari pihak 

Kantor Pertanahan, hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi kemasyarakat 

dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sehingga 

informasi yang didapat oleh pemohon kurang yang berakibat pada saat 

pemohon mendaftarkan tanahnya, berkas administrasi yang diserahkan oleh 

pemohon tidak lengkap.  

2.  Adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran 

tanah berlangsung. 

Sanggahan/keberatan dari pihak lain disebabkan karena tanah yang 

didaftarkan pemohon adalah tanah sengketa sehingga pada saat prosesnya 

tanah tersebut tidak dilanjutkan oleh panitia yang melakukan pengukuran dan 

pemetaannya dikembalikan terlebih dahulu kepada pemohon untuk 

menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan apabila sengketa permasalahan 
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tanah tersebut telah selesai maka panitia akan melanjutkan kembali 

pengukuran dan pemetaan yang pernah dilakukannya  

3. Adanya  faktor kesadaran hukum 

Pada prinsipnya faktor kesadaran hukum merupakan salah satu 

indikator yang cukup efektif mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran tanah, 

karena faktor kesadaran hukum itu sendiri senantiasa terkait dengan perilaku, 

ketaatan dan kepatuhan seseorang  (pemilik tanah dan aparat Kantor 

Pertanahan) untuk melakasanakan pendaftaran tanah sesuai ketentuan hukum 

yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 juncto UU Nomor 5 Tahun 

1960. 

4. Pemohon menggunakan jasa orang lain. 

Pemohon menggunakan jasa orang lain (calo) disebabkan karena 

pemohon tidak mau susah dalam hal pengurusan administrasinya sehingga 

mereka menggunakan jasa orang lain, ini dikarenakan pemohon hanya 

menginkan kemudahannya saja tanpa harus bolak balik ke Kantor Pertanahan 

untuk mendaftarkan tanahnya.  

5. Adanya faktor ekonomi atau biaya pendaftaran tanah 

faktor ekonomi sebagai salah satu indikator yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan tanah di kota palopo, berorientasi pada kemampuan 

pemilik tanah untuk membiayai segala perongkosan yang dibutuhkan dalam 

rangka pelaksanaan pendaftaran tanah. Walaupun masyarakat mempunyai 

kemampuan ekonomi untuk membiayai bidang-bidang tanah yang akan 
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didaftarkan, kalau yang bersangkutan tidak mempunyai tanah maka 

pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan 

2.2.7 Reforma Agraria  

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh joyo winoto dengan judul “Reforma 

Agraria Sebagai Persiapan dan Perencanaan” 

Reforma agraria merupakan agenda besar bangsa yang membutuhkan 

persiapan dan perencanaan yang matang dan cermat guna memastikan tercapainya 

tujuan. Untuk memastikan bahwa reforma agraria tersebut berjalan secara baik, 

Pemerintah merencanakan akan mengalokasikan 9,25 juta hektar tanah yang 

berasal dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya tanah kelebihan maksimum 

dan tanah absentee yang telah ditetapkan berdasarkan undang undang tetapi masih 

belum diredistribusikan, tanah-tanah negara yang haknya telah berakhir, tanah-

tanah negara yang pemanfaatan dan penggunaannya tidak sesuai dengan surat 

keputusan pemberian haknya, tanah-tanah yang secara fisik dan secara hukum 

telantar, 19 tanah bekas kawasan kehutanan, dan jenis-jenis tanah lainnya yang 

telah diatur oleh undang-undang. Sering dipertanyakan oleh berbagai pihak, siapa 

penerima manfaat reforma agraria? Penerima manfaat reforma agraria adalah 

rakyat miskin. Semua tanah yang dialokasikan untuk reforma agraria pada 

prinsipnya untuk rakyat miskin. Kriteria miskin disusun secara hati-hati dan 

mendalam, dengan mempertimbangkan berbagai standar kemiskinan. Penyusunan 

kriteria penerima manfaat berdasarkan pendekatan hak-hak dasar rakyat (basic 
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rights approach), yang merupakan hak yang universal dan dijamin oleh konstitusi. 

Kemudian diperoleh 3 (tiga) variabel pokok dalam menetapkan kriteria: 

kependudukan, sosial-ekonomi,dan penguasaan tanah. Dari ketiga variabel ini akan 

ditetapkan kriteria umum, kriteria khusus dan urutan prioritas.Dari pendalaman 

diperoleh 3 (tiga) model dasar mekanisme dan delivery system sebagai berikut: 

1. Mendekatkan Obyek ke Tempat Subyek. 

Dalam model ini, tanah dari daerah yang surplus tanah atau tidak padat 

penduduknya didekatkan ke daerah yang minus tanah, padat 

penduduknya dan dekat dengan penerima manfaat. 

2. Mendekatkan Subyek ke Tempat Letak Obyek 

Dalam model ini calon penerima manfaat (subjek) berpindah secara 

sukarela (voluntary) ke lokasi tanah yang tersedia. 

3. Subyek dan obyek di satu lokasi yang sama 

Model ini untuk keadaan di mana subyek dan obyek berada di lokasi yang 

sama. 

Secara skematis, ketiga model dasar delivery system obyek Reforma 

Agraria. Guna menjamin terlaksananya Reforma Agraria akan disusun dan 

disempurnakan peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional, termasuk 

yang berkaitan dengan kelembagaan reforma agraria. Kelembagaan Reforma 

Agraria dibagi dalam dua kelompok kelembagaan, yaitu:  
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1. lembaga yang berfungsi menetapkan kebijakan, koordinasi dan 

pengendalian reforma agraria, serta  

2. Lembaga yang berfungsi mengelola dan membiayai reforma agraria. 

Prinsip penting atas beroperasinya lembaga-lembaga ini adalah 

diterapkannya good governance secara konsekuen. 

2.2.8 Pendaftaran Tanah Lintas Sektor 

Pendaftaran tanah Lintas Sektor  merupakan kegiatan yang dicanangkan 

oleh pemerintah, yaitu kerjasama antara Kantor Pertanahan dan Dinas Kelautan dan 

Perikanan, dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat 

yang berpenghasilan kecil. Hal ini dijelaskan dalam juknis pendaftaran hak atas 

tanah lintas sektor . Berikut merupakan macam-macam pendaftaran tanah lintas 

sektor 

1. Sertifikasi tanah pertanian kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan 

Dinas Pertanian 

2. Sertifikasi tanah UMKM kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan 

Dinas Koperasi 

3. Sertifikasi tanah nelayan kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan 

Dinas Perikanan 

4. Sertifikasi masyarakat berpenghasilan rendah kerjasama antara Kantor 

Pertanahan dengan Dinas Tata Kota dan Perumahan (sekarang Dinas Tata 

Ruang) 
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  Tujuan Penyelenggaraan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor adalah 

memberikan pelayanan pendaftaran  tanah pertama kali dengan proses yang 

sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah di 

seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum dan hak atas tanah. 

2.2.8.1 Ruang Lingkup Lintas Sektor 

Kegiatan Lintas Sektor pada prinsipnya merupakan kegiatan Pendaftaran 

Tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah yang 

diperuntukan untuk Warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga social dan 

keagamaan, meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Penetapan lokasi 

2. Penyuluhan 

3. Pengumpulan data/alat bukti/alas hak 

4. Pengukuran bidang tanah 

5. Pemeriksaan tanah 

6. Pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat 

7. Penerbitan surat keputusan hak/pengesahan data fisik dan data yuridis 

8. Penerbitan sertipikat 

9. Penyerahan sertipikat 

Tahapan-tahapan kegiatan tersebut diatas merupakan prosedur standar 

operasi pelaksanaan kegiatan Lintas Sektor, sedangkan persyaratan dan prosedur 
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pelayanan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali melalui penegasan 

konversi/pengakuan hak, pemberian hak. 

2.2.8.2 Sumber Pembiayaan  

Pembiayaan dalam rangka kegiatan Lintas Sektor bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada masing-masing 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan dan dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Atau 

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanjan Daerah (APBD) 

2.2.8.3 Penentuan, Petunjukan Dan Penetapan Lokasi 

1. Lokasi 

Dalam penentuan, penunjukan dan penetapan lokasi perlu memperhatikan 

persayaratan, antara lain: 

a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah; 

b. Diluar kawasan  hutan; 

c. Tidak dalam obyek sengketa. 

2. Kewenangan 

Kewenangan  penentuan, penunjukan, dan penetapan lokasi Pendaftaran 

Tanah Lintas Sektor berdasarkan  Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. 
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2.2.8.4 Peserta Pendaftran Tanah Lintas Sektor 

1) Peserta 

Peserta ( Subjek ) Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor adalah orang 

(individu) atau badan hukum /lembaga yang dapat mempunyai hak atas 

tanah, sebagai berikut : 

a. Perorangan (individu) 

Perorangan(individu) yang dapat menjadi peserta Kegiatan 

Pendaftaran Tanah Lintas Sektor adalah Warga Negara Indonesia; 

b. Lintas Sektor 

Peserta KegiatanPendaftaran Tanah Lintas Sektor dalam sertipikasi 

Lintas Sektor adalah masyarakat yang kriterianya diusulkan oleh 

Kementerian/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 

c. Nazhir 

Nazhir tanah wakaf baik perorangan, organisasi, dan badan hukum; 

d. Badan hukum 

Badan hukum yang dapat menjadi peserta KegiatanPendaftaran Tanah 

Lintas Sektor adalah badan hukum/lembaga yang bergerak di bidang 

sosial dan keagamaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 1963. 

2) Kewenangan 

Peserta KegiatanPendaftaran Tanah Lintas Sektor ditetapkan dengan Surat 

keputusan Kepala Kantor Pertanahan. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Bagan 2.1 kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendaftaran Hak Atas 

Tanah 

Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang Nomor 3 Tahun 

1997 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tentang Pendaftaran Tanah 

(Pasal 46) 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah 

(Pasal 13) 

 

Pendaftaran 

tanah secara 

sistematik 

Pendaftaran hak atas tanah 

lintas sektor untuk nelayan 

Dinas 

Kelautan 

dan 

Perikanan 

Kantor 

Pertanahan 

Penetapan lokasi, Penyuluhan, 

Pengumpulan data, pengukuran bidang 

tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman 

(dalam hal bekas tanah adat), penerbitan 

surat keputusan hak (pengesahan data fisik 

dan data yuridis), penerbitan sertipikat, 

penyerahan sertipikat 

Penetapan lokasi, 

Penyuluhan 

 

1. Beberapa masyarakat nelayan 

tidak mendaftarkan tanahnya 

2. Tindakan pemerintah terkait 

tanah yang belum di daftarkan 

- Memberikan kepastian hukum 

- meningkatkan status hukum hak atas tanah milik 

nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil 

- mengubah predikat modal pasif (liquid capital) 

menjadi modal aktif (active capital),  
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Keterangan 

Dalam pendaftaran tanah terdapat peraturan perundang-undangan 

yang mengatur, digunakan sebagai pedoman antara lain, UUD 1945, Undang-

Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ,Peraturan 

PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan 

Menteri Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan 

PemerintahNomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah.Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 

merupakan dua peraturan yang saling berkaitan yang menjelaskan tentang 

pendaftaran tanah secara sistematik,dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan tentang pengertian 

pendaftaran tanah secara sistematik sedangkan didalam Peraturan Menteri 

Agraria No 3 Tahun 1997 menjelaskan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah 

secara sistematik mulai dari penetapan lokasi, pembentukan panitia, 

penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis sampai dengan 

penerbitan sertipikat, semuanya dijelaskan secara rinci dalam peraturan 

tersebut. Berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematik, ada juga 

pendaftaran tanah lintas sektor untuk nelayan dimana pendaftaran tanah 

tersebut adalah program dari pemerintah yang merupakan kerjasama antara 

Kantor Pertanahan dengan dinas kelautan dan perikanan. Untuk penetapan 

lokasi dan penyuluhan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan beserta 



49 
 

 
 

Kantor Pertanahan.Serta untuk pengumpulan data, pengukuran, pemeriksaan 

tanah, penerbitan sertipikat sampai penyerahan sertipikat dilakukan oleh 

Kantor Pertanahan.Pendaftaran tanah lintas sektor itu sendiri bertujuan untuk 

memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali bagi subyek hak atas 

tanah bagi masyarakat menengah kebawah dengan proses yang sederhana, 

mudah, dan cepat serta untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan 

status hak atas tanah milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, 

serta mengubah modal pasif menjadi modal aktif. Tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kepedulian masyarakat 

terhadap tanahnya sendiri, dan bagaimana respon pemerintah jika masyarakat 

yang sudah mendapat alokasi dana pendaftaran tanah lintas sektor tetapi tidak 

mendaftarkan tanahnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari pemaparan data dilapangan dan analisa diatas dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan bahwa: 

1. Faktor penyebab masyarkat tidak mendaftarkan tanahnya dalam  kegiatan 

pendaftaran tanah lintas sektor untuk nelayan karena beberapa hal yaitu: 

faktor dari masyarakat: tidak memiliki bukti kepemilikan, tidak memiliki 

surat keterangan rencana kota, adanya sengketa, warisan yang belum 

terbagi. Sedangkan faktor dari kantor pertanahan antara lain: prosesnya 

rumit, membutuhkan waktu yang lama dan kurangnya sosialisasi dari 

kantor pertanahan maupun kelurahan setempat. Dalam hal ini kurangnya 

kesadaran hukum dari masyarakat membuat masyarakat hanya menguasai  

tanah secara fisik, sedangkan menguasai secara yuridis juga diperlukan 

seperti ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

2. Tindakan Kantor Pertanahan terkait tanah-tanah yang tidak didaftarkan 

dalam kegiatan pendaftaran tanah lintas sektor adalah mengadakan 

sosialisasi lebih lanjut agar dapat menimbulkan kesadaran hukum 

masyarakat akan pentinggnya melakukan pendaftaran tanah (menguasai 

secara fisik maupun yuridis.                       .
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5.2 Saran 

1. Masyarakat diharapkan dapat memenuhi berkas-berkas persyaratan program 

pendaftaran tanah lintas sektor untuk nelayan agar dapat dilakukan 

pendaftaran tanah 

2. Penyuluhan oleh tim ajudikasi supaya lebih dimaksimalkan lagi karena target 

waktu penyelesaian program pendaftaran tanah lintas sector untuk nelayan 

yang terbatas sehingga perangkat desa dalam mencari data agar tidak 

mengalami kesulitan 

3. Pemerintah melalui kantor pertanahan dan dinas kelautan perikanan supaya 

program tersebut bisa ditingkatkan dan diadakan lagi untuk melakukan 

proses pendaftaran tanah di bidang-bidang tanah yang belum didaftarkan 

karena program ini sangat membantu masyarakat dalam hal pendaftaran 

tanah. 
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