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SARI 

Kurnia Dwi Aprianto. 2005. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Proda Tahun 2004 di 
Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan, Program Studi D3 Manajemen Pertanahan, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. 
Kata Kunci : Pelasanaan, PRODA, Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh 

Kabupaten Semarang 
 

Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan memahami pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRODA yang 
ditekankan pada pelaksanaan pembuktian hak, bentuk-bentuk alat bukti hak yang 
dipunyai oleh para pemilik tanah terutama peserta PRODA. Disamping itu juga untuk 
mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan PRODA dan upaya mengatasi 
kendala tersebut serta untuk mengetahui dukungan dan tanggapan baik dari 
masyarakat peserta PRODA maupun perangkat desa sesuai dengan hukum yang 
berlaku. 

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.Di 
Kabupaten Semarang salah satunya yang dilaksanakan yaitu sistem pendaftaran tanah 
secara sporadik, sistem sporadik ini dapat dilakukan baik secara sukarela maupun 
secara PRODA oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Pelaksanaan 
pendaftaran tanah melalui PRODA dengan sistem sporadik ini bertujuan untuk 
mempercepat pensertipikatan tanah di Kabupaten Semarang. 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses pelaksanaan PRODA 
di Kabupaten Semarang. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode 
yang digunakan adalah metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
Desa/Kelurahan yang mendapat kesempatan untuk mengikuti pensertipikatan melalui 
PRODA di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Metode penarikan sampling 
dalam penelitian ini adalah dengan cara Purposive non Random Sampling, dimana 
anggota populasi tidak diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota 
sampel. 

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
sertipikat melalui PRODA di Kabupaten Semarang khususnya Desa Gunung 
Tumpeng Kecamatan Suruh telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan 
yang berlaku dan dapat memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat terhadap 
pensertipikatan tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat 
Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Keluarnya Undang-Undang Pokok 
Agraria tersebut telah memberikan perubahan yang sangat mendasar bagi hukum 
pertanahan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebelum lahir Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA), hukum pertanahan di Indonesia didasarkan pada 
berbagai aturan hukum, seperti hukum adat yang berkonsepsi relegius, hukum 
perdata barat yang individualistik-liberal, dan ada pula yang berasal dari berbagai 
bekas pemerintahan swapraja yang umumnya berkonsepsi feodal (Boedi 
Harsono, 1999 : 1-2). 

 
Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 

hakikatnya adalah guna mewujudkan apa yang digariskan dalam pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan yang 

terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara 

Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. 

Di samping hal tersebut diatas, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

merupakan upaya pembaharuan hukum dibidang agraria. Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai 

perombakan hukum agraria, tetapi juga memuat pokok-pokok persoalan agraria 

lainnya dan cara penyelesaiannya. 
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Salah satu masalah yang menarik dalam pengaturan hukum di bidang 

agraria ini adalah masalah pendaftaran tanah yang diatur dalam pasal 19 Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan : 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi: 
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan pemilikan hak-hak tersebut. 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat 
yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut. 

 
Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tersebut di 

atas pada dasarnya mewajibkan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan 

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Adapun tata cara atau ketentuan 

pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1) tersebut diatur melalui Peraturan 

Pemerintah. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 

tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada perkembangannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dianggap sudah 

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 
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Pendaftaran Tanah sebagai pengganti dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. 

Sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 tahun 1997. Alasan-alasan yang mendasari dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah 

Pensertipikatan tanah baru terlaksana sekitar 35% sedangkan tanah yang 

memenuhi persyaratan untuk didaftar semakin bertambah 

1. Kendala pendaftaran tanah terletak pada keterbatasan biaya, alat dan tenaga. 

2. Jumlah bidang tanah yang harus didaftar sangat besar dan tersebar dalam 

daerah yang luas di seluruh Indonesia. 

3. Sebagian besar dari jumlah bidang- bidang tersebut penguasaannya tidak 

didukung oleh alat pembuktian hak yang memenuhi syarat. 

4. Ketentuan hukumnya belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk 

mendukung program pendaftaran tanah yang efektif dan efisien. 

5. Adanya kesan seolah-olah badan pertanahan nasional lamban dalam melayani 

masyarakat. 

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan 

khususnya dalam mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah 

serta untuk menghilangkan anggapan masyarakat bahwa pengurusan sertipikat 

itu lama dan berbelit-belit, maka Pemerintah dituntut untuk lebih aktif dan tidak 

hanya bersifat menunggu pada masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya. 
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Oleh sebab itu sejak tahun anggaran 1994/1995 Pemerintah dalam hal ini 

Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan Proyek Ajudikasi Pertanahan 

atau yang lebih dikenal dengan Proyek Ajudikasi dengan bantuan bank dunia. 

Proyek Ajudikasi bidang pertanahan merupakan proyek nasional yang 

dibiayai oleh APBN. Sedangkan untuk Kabupaten Semarang, Pemerintah dalam 

hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (lihat lampiran 2), telah 

melaksanakan Proyek Daerah atau yang lebih dikenal dengan PRODA dengan 

pembiayaan dari APBD. Proyek Daerah merupakan metode pendekatan dalam 

pendaftaran tanah melalui sistem pendaftaran tanah secara sistematik. Dalam 

proyek daerah diupayakan berbagai perbaikan struktur, kemudahan dan 

keringanan biaya. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk membantu masyarakat 

pemilik tanah, terutama mereka yang melakukan pendaftaran tanahnya untuk 

pertama kali dan yang lebih diutamakan di daerah IDT atau daerah yang 

ekonominya lemah. 

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut diatas dan untuk 

meningkatkan pelaksaan pendaftaran tanah secara sederhana, prosedur yang 

mudah serta dapat dipahami oleh masyarakat, maka Pemerintah melalui Badan 

Pertanahan Nasional berusaha meningkatkan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat dengan mengadakan kegiatan pensertipikatan secara masal melalui 

kegiatan Proyek Ajudikasi, Proyek Nasional Agraria (PRONA), Proyek Daerah 

(PRODA), PRONA Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran 

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1916 
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tanggal 3 Juli 1996 tentang pelaksanaan kegiatan PRONA, PRODA dan PRONA 

Swadaya. 

Untuk pelaksanaan pensertipikatan masal melalui PRODA ini masyarakat 

tidak dikenakan biaya Pendaftaran karena biaya operasional sepenuhnya dibiayai 

oleh APBD. Pelaksanaan PRODA tahun 2004 diberikan pada 10 (sepuluh) desa 

dengan jumlah 2.000 (dua ribu) bidang dan diutamakan untuk desa dimana 

masyarakatnya masih betul-betul memerlukan bantuan dana atau termasuk 

daerah Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan masing-masing desa mendapat 200 (dua 

ratus) bidang. Keistimewaan PRODA ini hanya ada di Kabupaten Semarang dan 

ini merupakan hal yang baru untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah, tidak semua 

Kabupaten/ Kota melaksanakan pensertipikatan masal dengan anggaran daerah, 

ini sebagai wujud nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang masih peduli akan nasib masyarakatnya yang 

ada di pedesaan utamanya untuk memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah 

yang mereka miliki baik sebagai tempat tinggal atau untuk pertanian. Sebagai 

salah satu faktor penting bagi terlaksananya program pendaftaran tanah, maka 

tingkat kesadaran masyarakat perlu diperhatikan, terutama terhadap individu 

yang memiliki tanah sekaligus yang berkepentingan terhadap pengelolaan tanah 

tersebut. Untuk itulah masyarakat perlu didekati agar timbul keinginan atau 

kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanah. Oleh karenanya menjadi tugas di 

Kantor Pertanahan sebagai institusi yang bertugas dan bartanggungjawab di 

bidang pertanahan untuk selalu berupaya melakukan sosialisasi terhadap 

kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang pertanahan kepada masyarakat. 
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Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pensertipikatan tanah secara masal 

melalui PRODA dengan memilih judul "TINJAUN YURIDIS PELAKSANAAN 

PRODA TAHUN 2004 DI DESA GUNUNG TUMPENG KECAMATAN 

SURUH KABUPATEN SEMARANG". 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan melihat lokasi yang akan dijadikan 

obyek penelitian penulis, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRODA di Desa 

Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang? 

2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan PRODA tersebut dan bagaimana 

upaya mengatasi kendala tersebut? 

3. Apakah pelaksanaan PRODA di Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, 

Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui 

PRODA di Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh,Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan PRODA dan 

bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 

3. Untuk mengetahui adanya dukungan dan tanggapan baik dari masyarakat 

peserta PRODA maupun perangkat desa sesuai dengan hukum yang berlaku. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai data 

awal guna penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau 

dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam 

penelitian ini, untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. 

2. Diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan 

pemikiran bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai 

pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRODA secara nasional umumnya dan 

di Kabupaten Semarang khususnya,demi terwujudnya kepastian hukum hak 

atas tanah bagi rakyat Indonesia. 

 
E. Sistematika Penulisan 

Guna memberikan gambaran yang nyata, maka penyusunan hasil 

penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut: 

Pada bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 

Pada bab tinjauan pustaka, akan diuraikan teori-teori yang mendukung 

bagi penelitian ini. Landasan teori diperlukan untuk menguraikan atau 

menjelaskan gambaran yang lebih tajam terhadap variabel-variabel dalam 

penelitian ini. Tinjaun pustaka ini meliputi pengertian tanah, pengertian hak atas 

tanah dan macam-macam hak atas tanah,pendaftaran tanah, pendaftaran tanah 

secara sistematik, pendaftaran tanah secara sporadik, pendaftaran tanah secara 
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proda dan hipotesa atau asumsi dasar mengenai jawaban sementara terhadap 

permasalahan. 

Pada bab hasil penelitian dan analisa data akan diuraikan tentang data-

data hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam bab pendahuluan. Data-data yang terkumpul akan langsung dianalisis 

dengan menggunakan metode analisis yang telah dipilih pada bab pendahuluan, 

dan untuk dapat menjawab semua rumusan permasalahan, kendala dalam 

pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRODA di Kabupaten Semarang. 

Bab kesimpulan dan saran akan diuraikan kristalisasi dari hasil penelitian 

pada bab hasil penelitian dan analisis data dalam bentuk kesimpulan. Selanjutnya 

akan dirumuskan suatu rekomendasi yang diharapkan berguna bagi Pemerintah 

Kabupaten Semarang. Kesimpulan dan saran disusun berdasarkan sequence 

rumusan permasalahan dari bab pendahuluan,  bab tinjauan pustaka, dan bab 

hasil penelitian dan analisis data.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tanah 

Pada dasarnya tanah adalah merupakan permukaan bumi yang dalam 

penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan 

sebagian dari ruang yang ada di atasnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

tanah adalah : 

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang ada di atas sekali 
2. Keadaan bumi di suatu tempat 
3. Permukaan bumi yang diberi batas 
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas dan 

sebagainya). (W.Y.S.Purwodarminto, 1994 : 1132) 
 

Pengertian tanah dalam hukum tanah adalah permukaan bumi. Pengertian 

ini merupakan pengertian yuridis dan merupakan suatu pemikiran yang telah 

diberi batasan resmi oleh Undang-undang Pokok Agraria sendiri tidak 

memberikan uraian mengenai pengertian tanah. 

Undang-undang Pokok Agraria hanya menyebutkan mengenai bumi, 

yaitu pengertian bumi selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di 

bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya. 

Tanah memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia sehari-

hari. Sedemikian eratnya hubungan tanah dengan manusia, sehingga tidak hanya 

pada saat hidup manusia memerlukan tanah, namun saat meninggalpun manusia 

berhubungan dengan tanah. Dalam pepatah Jawapun disebutkan “Sedumuk 
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bathuk senyari bumi” yang artinya adalah walaupun sejengkal tanah akan tetap 

dipertahankan sampai mati. 

Hukum tanah merupakan hukum yang mengatur tentang hak penguasaan 

atas tanah, yaitu aspek yuridisnya yang disebut dengan hak-hak penguasaan atas 

tanah. Dengan demikian hukum tanah tidak mengatur tentang tanah dengan segala 

aspeknya. Hukum tanah mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang tersusun 

dalam satu kesatuan yang merupakan satu sistem. 

Menurut Boedi Harsono, hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan 

hukum, ada yang tertulis adapula yang tidak tertulis yang semuanya mempunyai 

obyek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai 

lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum kongkret beraspek 

publik dan perdata yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga 

keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. 

Sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, yaitu sebelum tahun 

1960, di Indonesia berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar bagi hukum 

pertanahan di Indonesia, yaitu : 

1. Hukum Adat 

2. Hukum Barat 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA), maka terjadilah reformasi di bidang hukum tanah di 



11 

Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Pokok Agraria ini hanya 

mengatur masalah tanah secara garis besar saja, sedangkan untuk pelaksanaannya 

secara detail diatur dalam peraturan pelaksanaannya. 

Undang-Undang Pokok Agraria tidak hanya mengatur tentang tanah saja, 

melainkan juga mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, yaitu : 

1. Bumi, meliputi kulit bumi, tubuh bumi, kekayaan yang ada di bumi 

2. Air, meliputi perairan dalam maupun laut wilayah Indonesia 

3. Ruang angkasa, meliputi ruang di atas air dan bumi 

4. Kekayaan alam yang terkandung di dalam  bumi 

Pada dasarnya tujuan pokok dari hukum tanah Indonesia sebagaimana 

tersurat dalam UUPA adalah sebagai berikut : 

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan 

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan 

bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mewujudkan 

terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Hukum tanah di Indonesia pada hakekatnya didasarkan pada hukum adat. 

Hal tersebut tercermin dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang 

menyebutkan Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 
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hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 

negara. 

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hukum adat yang 

dapat menjadi dasar hukum agraria nasional adalah hukum adat yang : 

1. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa. 

2. Tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia. 

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria. 

4. Tidak bertentangan dengan pembangunan nasional. 

5. Dapat menunjang program-program Pemerintah dalam menuju masyarakat 

adil dan makmur. 

 

B. Pengertian Hak Atas Tanah dan Macam-Macam Hak Atas Tanah. 

Dalam tataran Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan Hak pada hakekatnya 

adalah “suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap 

sesuatu benda maupun orang, sehingga di antaranya menimbulkan hukum.” 

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian hak sebagai pengalokasian 

suatu kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan 

tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti 

ditentukan keluasaannya dan kedalamannya. Jika dikaitkan dengan pengertian hak 

atas tanah, maka apabila seseorang memperoleh hak atas tanah, terhadap orang 

tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah tersebut dengan dibatasi oleh 

kewajiban yang diperintahkan oleh hukum. Dengan demikian Hak Atas Tanah 
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adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau badan hukum selaku pemegang 

kuasa atas tanah. 

Hak atas tanah memberikan wewenang kepada yang mempunyai untuk 

mempergunakan tanah yang bersangkutan. 

Hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria ialah memberi 
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh 
bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam 
batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain 
yang lebih tinggi (Hasan Wargakusumah, 1992 : 72) 

 
Mengenai macam-macam hak atas tanah dapat dibedakan menjadi 2 

(dua), yaitu : 

1. Macam-macam hak atas tanah menurut hukum adat 

2. Macam-macam hak atas tanah menurut UUPA 

Menurut hukum adat, hak penguasaan tanah yang tertinggi adalah hak 

Ulayat. Yang mengandung 2 (dua) unsur yang beraspek hukum keperdataan dan 

hukum publik. Subyek dari hak ulayat adalah masyarakat adat, baik teritorial 

maupun genealogik, sebagai bentuk bersama para warganya. 

Di bawah hak Ulayat adalah hak kepal Adat dan tetua Adat yang sebagai 

petugas masyarakat hukum adat berwenang untuk mengelola,mengatur dan 

memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah bersama 

tersebut. 

Selanjutnya terdapat berbagai hak atas tanah yang dikuasai oleh para warga 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang semuanya secara langsung 

maupun tidak langsung bersumber pada hak Ulayat sebagai hak bersama. 
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Secara hirarkhi, tata susunan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum 

adat dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Hak Ulayat masyarakat hukum adat 

Sebagai hak penguasaan yang tertinggi, yang beraspek hukum keperdataan 

dan hukum publik. 

2. Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat 

Yang bersumber pada hak Ulayat dan beraspek hukum publik semata. 

3. Hak-hak Atas Tanah 

Sebagai hak individual yang secara langsung maupun tidak langsung 

bersumber pada hak Ulayat dan beraspek hukum keperdataan. 

Macam-macam hak-hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Pokok Agraria : 

1. Hak Milik  

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hak 

atas tanah yang turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang 

atas tanah. 

2. Hak Guna Usaha 

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hak 

guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung 

oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, 

perikanan, peternakan. 
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3. Hak Guna Bangunan 

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan 

bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka 

waktu paling lama 30 tahun. 

4. Hak Pakai 

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hak 
pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah 
yang dikuasai langsung oleh negara / tanah milik orang lain yang memberi 
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya 
oleh pemerintah / pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 
perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan sewa menyewa / perjanjian 
pengolahan tanah. 
 

5. Hak Sewa 

Hak sewa untuk bangunan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 

Pokok Agraria dapat dipunyai oleh seseorang atau badan hukum apabila ia 

berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan 

dengan membayar kapada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. 

6. Hak Membuka Tanah 

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hak 

membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai warganegara 

Indonesia saja dan hal ini masih diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah. 

7. Hak Memungut Hasil Hutan 

Hak memungut hasil hutan merupakan hak yang berasal dari hukum adat 

sehubungan dengan adanya hak ulayat. 
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8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak seperti tersebut di atas yang 

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

sebagai disebutkan dalam Pasal 53. 

C. Pendaftaran Tanah 

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menetapkan bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata “dikuasai negara” 

yang ada dalam UUD 1945 ditegaskan sifatnya sebagai hubungan hukum publik 

oleh UUPA dalam Pasal 2 ayat (2) disebut Hak Menguasai dari Negara memberi 

wewenang : 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa. 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

3. Menentukan dan mangatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumu, air dan ruang angkasa. 

 
Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut 

mengandung pengertian dalam mengatur tanah. Bentuk kewenangan dalam 

mengatur tanah tersebut memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang 

hak atas tanah dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah, sebagaimana dalam 

ketentuan Pasal 19 UUPA, yang menegaskan : 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemrintah diadakan pendaftaran tanah 
di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut kerentuan yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

2. Pendaftaran tanah dalam ayat (1) pasal ini meliputi : 
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
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c. Pemberian surat-surat bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 
kuat 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya menurut pertimbangan menteri Agraria. 

4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas denagan ketentuan bahwa 
rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut. 

 
Boedi Harsono menjelaskan bahwa menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah adalah 

rangkaian kegiatan yang didahulukan oleh pemerintah, secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi 6 (enam) kegiatan, yaitu pengumpulan, 

pengolahan pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis dalam bentuk peta dan data mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebebaninya. Sementara 

yang dimaksud dengan bidang tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang 

merupakan suatu bidang yang terbatas. 

Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum tanah siapa 
pemiliknya apa ada hak lain di atas tanah tersebut dan bagian bangunan yang 
didaftar serta bagian bangunan yang ada diatasnya, sedangkan data fisik adalah 
keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar serta bagian 
bangunan yang ada di atasnya (Boedi Harsono, 1997 : 3). 

 
Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya terhadap obyek 

pendaftaran tanah adalah meliputi : 

1. Kegiatan pendaftaran tanah 

2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah 
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Kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali meliputi : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik 

2. Pembuktian hak dan pembukuannya 

3. Penerbitan sertipikat 

4. Penyajian data fisik dan data yuridis  

5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. 

Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah 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. 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, 

yaitu : 

1. Pendaftaran Tanah secara Sistematik 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak 

atau bersama-sama yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum 

didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa / Kelurahan. 

2. Pendaftaran Tanah secara Sporadik 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa 

bagian dari obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/ kelurahan secara individual atau massal. 
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Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah disamping 

untuk memberikan kepastian hukum jaga untuk menyediakan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan serta terselenggaranya tertib administrasi. 

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah dilaksanakan dengan asas 

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Adapun pengertian dari asas-

asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Asas Sederhana 

Adalah agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedur pendaftaran tanah 

dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 

terutama pemegang hak. 

2. Asas Aman 

Adalah untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan 

teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian 

hukum sesuai dengan tujuannya. 

3. Asas Terjangkau 

Adalah agar pihak-pihak yang memerlukannya terutama golongan ekonomi 

lemah, dapat terjangkau pemberian pelayanannya. 
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4. Asas Mutakhir 

Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan kesinambungan 

pemeliharaan data pendaftaran tanah, data yang tersedia harus menunjukkan 

keadaan yang mutakhir, sehingga perlu diikuti kewajiban mendaftar dan 

mencatat perubahan-perubahan yang terjadi. 

5. Asas Terbuka 

Asas ini menuntut dipeliharanya pendaftaran tanah secara terus menerus dan 

berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu 

sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dengan demikian masyarakat dapat 

memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. 

Ada dua macam sistem yang dipergunakan dalam proses pendaftaran 

tanah, yaitu : 

1. Sistem pendaftaran positif 

Pengertian sistem positif mencakup ketentuan bahwa apa yang sudah 

didaftarkan itu sebagai keadaan yang sederhana, dalam hal ini seseorang yang 

didaftar sebagai yang berhak atas sebidang tanah, merupakan pemegang hak 

atas tanah yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat, dengan 

demikian hak yang sah menurut hukum bagi pihak ketiga hanyalah orang 

yang terdaftar sebagai pemegang hak. Dengan demikian pendaftaran sesuatu 
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hak atas tanah atas nama seseorang yang tidak berhak dapat menghapuskan 

hak seseorang yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut. 

2. Sistem pendaftaran negatif 

Pengertian sistem negatif mencakup ketentuan bahwa pendaftaran hak atas 

tanah atas nama seseorang, belum membuktikan orang tersebut sebagai 

pemilik tanah yang sebenarnya yang akan didaftarkan haknya. Dengan 

demikian pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dapat menuntut hak atas 

tanahnya kembali yang telah beralih kepada orang lain tanpa 

sepengetahuannya, dalamhal ini pendaftaran hak atas tanah atas nama 

seseorang yang tidak berhak tidak dapat merugikan pemegang hak atas tanah 

yang sebenarnya, oleh karena itu didaftarkannya seseorang sebagai pemegang 

hak atas tanah belum menjamin orang tersebut sebagai pemegang hak atas 

tanah yang sah menurut hukum. 

Boedi Harsono menyebut sistem pendaftaran ini sebagai sistem publikasi. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Boedi Harsono bahwa sistem publikasi yang 

dipergunakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sistem negatif yang mengandung unsur 

positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 

(2) Undang-Undang Pokok Agraria bukanlah sistem publikasi negatif yang murni. 
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Selain itu kesadaran merupakan hal yang sangat penting bagi tercapainya 

suatu kebijakan atau program. Dalam program pertanahan nasional, kesadaran 

masyarakat menjadi faktor penentu bagi keberhasilan program tersebut. Oleh 

karena itu setiap kebijakan yang diambil pemerintah yang dalam hal ini adalah 

masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut berperan dalam 

mensukseskan program tersebut. 

D. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik 

Pendaftaran tanah secara sistematik menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 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.” 

Pendaftaran tanah secara sistematik dibagi dalam beberapa tahapan 

kegiatan yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1997 

tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 

Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pendaftaran 

tanah secara sistematik, dibentuk tim atau panitia Ajudikasi untuk membantu 

pelaksanaan tugas Kepala Kantor Pertanahan. 

Proses pelaksanaan proyek Ajudikasi dimulai dari kegiatan persiapan 

penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik sampai dengan penyerahan 
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sertipikat kepeda masyarakat dan penyerahan dokumen hasil pendaftaran tanah 

secara sistematik oleh panitia Ajudikasi kepada Kantor Pertanahan. 

Mengenai proses penyelenggaraan pendaftaran tanh secara sistematik, 

secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan dan pengukuran/pemetaan dasar 

Tahapan ini meliputi : 

a. Penyediaan tanaga melalui pelatihan serta penyediaan peralatan/saran 

proyek; 

b. Pemotretan udara dan pemetaan dasar; 

c. Pengukuran titik kontrol GPS; 

d. Pemetaan indeks grafik; 

e. Penunjukkan ketua, wakil ketua dan anggota panitia Ajudikasi; 

f. Penyuluhan kepada masyarakat. 

2. Tahap Ajudikasi sistematik dan Pengukuran Kadastral 

Tahap ini meliputi : 

a. Mobilisasi tim Ajudikasi ke lokasi proyek; 

b. Penyuluhan dan pengumuman pelaksanaan Ajudikasi; 

c. Mengumpulkan data dari Kantor Pertanahan setempat dan PBB; 

d. Mencatat penelitian riwayat hak atas bidang-bidang tanah; 

e. Meneliti batas bidang-bidang tanah dan memastikannya; 

f. Pengukuran dan pemetaan batas bidang-bidang tanah; 
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g. Mengumumkan hasil penelitian riwayat tanah dan batas-batasnya; 

h. Menyelesaikan sanggahan/sengketa bidang tanah dan mencatat adanya 

sengketa; 

i. Mengesahkan hasil penelitian riwayat bidang tanah dan peta batas bidang-

bidang  tanah dalam suatu berita acara. 

3. Tahap pendaftaran sistematik 

Tahapan ini meliputi : 

a. Mengidentifikasi status hak bidang-bidang tanah, yaitu apakah tanah 

bekas hak adat, tanah yang telah terdaftar atau tanah yang berstatus tanah 

negara; 

b. Memeriksa apakah budang-bidang tanah ada yang dipersengketakan atau 

ada yang menyanggah kepemilikannya dan belum diselesaikan; 

c. Memeriksa apakah dokumen/data bidang-bidang tanah tersebut lengkap 

atau tidak; 

d. Menyimpulkan ststus hak dan pemilik bidang tanah; 

e. Melaksanakan konversi atau pengakuan hak bekas tanah adat; 

f. Mempertimbangkan dan mengusulkan pemberian hak bila status bidang 

tanahnya adalah tanah negara; 

g. Melaksanakan pembukuan hak dan pembuatan sertipikat; 

h. Mendistribusikan sertipikat. 

E. Pendaftaran Secara Sporadik 
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Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan salah satu cara yang 

dipergunakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah disamping pendaftaran tanah secara sistematik. Menurut 

ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah disebutkan : 

“Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam 

wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan secara individual atau massal”. 

Pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan atas inisiatif atau 

permintaan pihak yang berkepentingan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 13 

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

yang menyebutkan : Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas 

permintaan pihak yang berkepentingan. 

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa pendaftran tanah untuk 

pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan 

pendaftaran tanah secara sporadik. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik 

ini, pada dasarnya tidak berbeda dengan pendaftaran tanah secara sistematik. 

Perbedaannya hanyalah pada pengorganisasiannya saja dimana untuk pendaftaran 

tanah secara sistematik dilakukan secara masal dan dibentuk panitia ajudikasi, 

sementara untuk pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan secara 
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individu maupun masal. Proses pendaftaran tanah secara sporadik inipun masih 

dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu melalui rutin dan lewat swadaya 

masal (Prona swadaya) atau lewat PRODA, yang akan dijelaskan sub bab 

tersendiri. 

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah menyebutkan : 
1. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi : 

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik 
b. Pembuktian hak dan pembukuannya  
c. Penerbitan sertipikat 
d. Penyajian data fisik dan data yuridis 
e. Penyimpanan data umum dan dokumen. 

2. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah meliputi : 
a. Pendaftaran tanah dan pembebanan hak  
b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya 
 

Proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan oleh 

pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) khusus (Notaris), PPAT sementara (Camat). Adapun pihak yang 

dapat menjadi Pejabat Pembuat Akata Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah : 

1. Notaris 

2. Pegawai dan bekas pegawai di lingkungan agraria yang cukup pengetahuan 

tentang pendaftaran tanah dan peraturan lain yang bersangkutan dengan 

persoalan peralihan hak atas tanah 

3. Para pegawai pamong praja yang pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT)  dan sekaligus sebagai kepala wilayah kecamatan 

4. Orang lain yang telah lulus ujian yang dilakukan oleh Menteri Agraria  
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Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 ada 3 

(tiga) cara yang ditempuh dalam pengajuan permohonan pendaftaran tanah secara 

sporadik, yaitu : 

1. Dengan cara konversi tanpa melalui panitia A 

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa bukti kepemilikan pada 

dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu 

berlakunya UUPA dan apabila hal tersebut kemudian beralih bukti peralihan 

hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan 

pembukuan hak. Proses konversi tanpa melalui Panitai A jarang dilakukan 

mengingat pada umumnya pemegang hak/pemohon sertipikat sulit untuk 

menyerahkan segel/kwitansi sebagai bukti peralihan hak dari pemilik 

sebelumnya. Namun demikian proses tersebut tetap dapat dilakukan dengan 

tanpa melalui panitia A. 

2. Dengan cara konversi melalui Panitia A 

Proses pendaftaran tanah melalui Panitia A ini dilakukan jika riwayat 

kepemilikan tanah adat dari pemilik sebelumnya ke pemilik sekarang terputus 

baik sebagian maupun seluruhnya tetapi C lama masih bisa terlihat/terbaca 

dan pemilik saat ini membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam proses tersebut akan diteliti lebih lanjut melalui Panitia A sesuai 

dengan Peraturan Kepala BPN No. 12/1992 yang terdiri atas : 

a. Kepala Seksi HAT sebagai ketua merangkap anggota  
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b. Kepal Seksi P dan PT sebagai wakil ketua merangkap anggota  

c. Kepala Seksi PGT sebagai anggota  

d. Kepal Seksi PPT sebagai anggota  

e. Kapala Desa sebagai anggota  

f. Kasubsi Pemberian Hak sebagai sekretaris merangkap anggota. 

3. Dengan cara pengakuan hak melalui Panitia A 

Pendaftaran tanah secara rutin melalui pengakuan hak ini harus memenuhi 

dua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1997 yang 

mensyaratkan : 

a. Kesaksian dua orang saksi yang dianggap mengetahui tentang rieayat 

kepimilikan tanah tersebut 

b. Menguasai secara fisik selam 20 (dua puluh) tahun termasuk penguasaan 

pemilik sebelumnya  

c. Penguasaan fisik tersebut harus diketahui  secara umum dan tidak ada 

sengketa 

Proses tersebut diatas tetap dilakukan dengan melibatkan Panitia untuk 

menentukan bobot kepemilikan tersebut dapat dipertimbangkan kepada pemohon 

untuk diterbitkan sertipikatnya. 

Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan proses pendaftaran atas 

pemilik tanah itu sendiri. Oleh karena atas inisiatif sendiri, maka biaya 

pendaftaran tanahnya lebih mahal jika dibandingkan dengan pendaftaran tanah 
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secara sistematik. Mahalnya biaya pendaftaran tanah secara sporadik karena 

digunakan untuk membiayai seluruh proses pendaftaran tanah yang meliputi : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, yaitu : 

a. Pengukuran tanah dan pemetaan  

b. Pembuatan peta dasar pendaftaran 

c. Penetapan batas bidang-bidang tanah 

d. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta 

pendaftaran 

e. Pembuatan daftar tanah  

f. Pembuatan surat ukur 
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2. Pembuktian hak dan pembukuannya, meliputi : 

a. Pembuktian hak baru 

b. Pembuktian hak lama 

c. Pembukuan hak 

3. Penerbitan sertipikat 

4. Penyajian data fisik dan data yuridis 

5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen 

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pendaftaran tanah secara sporadik pada intinya sama dengan proses pendaftaran 

tanah secara sistematik. Perbedaan yang mendasar adalah terletak pada biaya dan 

kepanitiaan, pendaftaran tanah secara sporadik relatif lebih mahal dibandingkan 

dengan pendaftaran tanah secara sistematik yang disubsidi oleh pemerintah, serta 

dalam proses pendaftaran tanah secara sporadik tidak diperlukan panitia 

Ajudikasi. 

F. Pendaftaran PRODA 

PRODA sebenarnya merupaka salah satu cara pendaftaran tanah secara 

sporadik, yakni proses pendaftaran tanah lewat PRODA. Untuk pelaksanaan 

pensertipikatan masal melalui PRODA ini, masyarakat tidak dikenakan biaya 

pendaftaran karena biaya operasional sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah 

Daerah melalui APBD. Dalam pelaksanaan PRODA, peran aktif berasal dari 

pegawai Kantor Pertanahan dan bersifat masal seperti halnya pendaftaran tanah 

secara sistematik. Proses pendaftaran tanah secara PRODA dilakukan dengan 

membentuk kepanitiaan/satgas. Dalam proses pendaftaran secara PRODA, 



31 

petugas Kantor Pertanahan mengadakan tatap muka dengan sejumlah warga yang 

akan mengajukan permohonan. Proses pendaftaran tanah secara sporadik melalui 

PRODA dilakukan dengan cara konversi maupun pengakuan hak yang diproses 

melalui panitia A. Mengenai prosedur pendaftaran tanah secara sporadik melalui 

PRODA tidak jauh berbeda dengan prosedur pendaftaran tanah secara sistematik. 

Pertama-tama petugas mengumpulkan orang yang mengajukan permohonan 

pendaftaran tanah secara PRODA. Selanjutnya dibentuk kepanitiaan yang 

bertugas melakukan kegiatan pendaftaran mulai dari pengumpulan data, 

pengelolaan data, pengukuran sampai dengan penerbitan sertipikat bagi pemohon 

yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pertanahan. 

G. Dasar Hukum Pelaksanaan PRODA 

Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah 

berpedoman pada Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertahanan Nasional No.630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996, tentang Pelaksanaan 

Kegiatan PRONA, PRODA dan PRONA Swadaya. Disamping itu juga mengingat 

adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan 

Anggaran dan Belanja Daerah. 

Kantor Pertanahan  Kabupaten Semarang secara intensif  melakukan 

sosialisasi terhadap pentingnya pendaftaran tanah bagi perlindungan hukum dan 
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jaminan kepastian hukum hak kepemilikan tanah. Dengan adanya pendaftaran 

tanah melalui PRODA ini diharapkan agar masyarakat pemilik tanah di pedesaan 

dapat mengikuti progam tersebut dan guna meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah.Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang mensosialisasikan juga pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRODA 

sebagai salah satu cara untuk mempercepat pelaksanaan sertipikasi tanah di 

wilayah Kabupaten Semarang utamanya bagi masyarakat yang ekonominya 

lemah karena semua biaya pendaftaran ditanggung atau dibiayai sepenuhnya oleh 

APBD (Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah). 

Efektifitas pelaksanaan PRODA tersebut diatas tidak terlepas dari peran 

Pemeintah dalan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 menjadi 

Peraturan Pemerintah Nomor 24  tahun 1997 yang pada dasarnya mempermudah 

prosedur pendaftaran tanah pertama kali, sehingga masyarakat di pedesaan yang 

pada umumnya hanya memiliki surat bukti kepemilikan tanah yang dibuat 

dibawah tangan, telah memberikan  dampak positif  bagi minat masyarakat 

mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan setempat. Selain dari pada itu 

keinginan dari Kantor Pertanhan Kabupaten Semarang untuk mendekatkan 

pelayananan pertanahan kepada masyarakat dan juga untuk membantu 

masyarakat, maka satu-satunya cara yang paling tepat adalah melalui PRODA 

karena didalamnya mengandung proses yang mudah, tanpa dipungut biaya karena 

semua kegiatan dibiayai dengan dana APBD sehimgga masyarakat dapat 

mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan PRODA ini.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat akan memberikan hasil 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Sebaliknya penggunaan metode yang salah akan 

mengakibatkan hasil yang diperoleh cenderung akan salah. Sehingga akan berakibat 

hasil penelitian tersebut kurang atau tidak dapat memberikan hasil seperti yang 

diharapkan. 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang 

digunakan adalah : 

 

A. Metode Pendekatan 

Pendekatan yuridis empiris, yang akan bertumpu pada data primer (hasil 

dari penelitian dilapangan). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk 

mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses pelaksanaan PRODA di 

kabupaten Semarang, yang meliputi prosedur pelaksanaan PRODA, efektifitas 

pelaksanaan PRODA dan kendala-kendala yang dihadapi beserta penyelesaiannya 

dalam pelaksanaan PRODA. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, 

metode yang digunakan adalah metode kualitatif. 

Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu : Pertama, 

menyesuaikan metode kualitatif ini lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri denagn banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi. 
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B. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian studi 

kasus dengan penguraian secara diskriptif analitis yaitu yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya. 

C. Populasi dan Metode Penarikan Sampel 

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala 

atau seluruh unit yang akan diteliti, adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh desa/kelurahan yang mendapat kesempatan untuk mengikuti 

pensertipikatan melalui PRODA di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 

yaitu sebanyak 10 (sepuluh) desa/kelurahan. 

Sampel adalah bagian dari populasi. Metode penarikan sampling dalam 

penelitian ini adalah dengan cara Purposiv non Random Sampling, dimana 

anggota populasi tidak diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Sampel dipilih berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, karekteristik 

tertentu dan pertimbangan-pertimbangan tertentu antara lain karena keterbatasan 

waktu dan biaya serta harus representif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui pengamatan, 

interview/wawancara, teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. 
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Wawancara dilakukan terhadap masyarakat peserta pendaftaran sertipikat masal 

melalui PRODA, Perangkat desa, Kepala Desa Gunung Tumpeng dan Pejabat 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, yang telah ditentukan menjadi sampel 

dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah 

dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan 

tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi saat berlangsung wawancara. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan 

menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya 

dengan masalah yang diteliti. 

E. Metode Analisa Data  

Analisa Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. 

Moleong, 2000 : 103) 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisa data diskriptif 

analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari 

penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberikan 

gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping 

itu digunakan juga metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti 

atau memahami gejala yang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Semarang merupakan Daerah di Propinsi Jawa Tengah yang 

secara geografis berada pada 110014’54,75” sampai dengan 110039’3” Bujur 

Timur dan 703’57” sampai dengan 7030’ Lintang Selatan. 

Secara administrasi wilayah Kabupaten Semarang memiliki batas-batas 

sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara Berbatasan : Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Demak 

2. Sebelah Timur Berbatasan : Daerah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten 

Boyolali 

3. Sebelah Selatan Berbatasan : Daerah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten 

Magelang 

4. Sebelah Barat Berbatasan : Daerah Kabupaten Temanggung dan 

Kabupaten Kendal 

Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang 

berjarak 7 Km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan, 47 Km dari Ibu Kota 

Kabupaten dan 77 Km dari Letak Ibu Kota Propinsi dan Desa Gunung Tumpeng, 

Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang adalah merupakan salah satu dari 10 

desa yang mengikuti program pendaftaran tanah melalui PRODA yang memiliki 

batas-batas sebagai berikut : 
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1. Sebelah Utara Berbatasan : Desa Cukilan 

2. Sebelah Timur Berbatasan : Desa Kedung Ringin 

3. Sebelah Selatan Berbatasan : Desa Medayu dan Desa Sukorejo 

4. Sebelah Barat Berbatasan : Desa Reksosari 

2. Luas Wilayah dan Topografi 

Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang 

Memiliki luas wilayah 399,33 Ha terdiri dari 6 Dukuh/Dusun, 5 RW dan 18 RT. 

Kondisi Topografi wilayah Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, 

Kabupaten Semarang terdiri dari daerah datar dan perbukitan dengan curah hujan 

, suhu harian rata-rata 280 C. Penggunaan tanah di Desa Gunung Tumpeng, 

Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang meliputi tanah sawah dan tanah kering 

yaitu sebagai berikut : 

1. Tanah sawah terdiri dari : 

1.1. Irigasi sedarhana   : 178,73 Ha 

1.2. Tadah hujan/rendengan  : 54  Ha 

2. Tanah kering terdiri dari : 

2.1. Pekarangan/bangunan  : 14  Ha 

2.1. Perladangan   : 150  Ha 

2.3. Tanah untuk keperluan lain : 2,6  Ha 

Secara umum jumlah bidang tanah di Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan 

Suruh, Kabupaten Semarang meliputi tanah adat dan tanah negara yang dikuasai 

oleh pemerintah. Sebagian dari tanah-tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik 

yaitu sebanayak 472 bidang tanah dengan luas 135,11 Ha. 
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3. Demografi 

Mengenai kondisi demografi (kependudukan), wilayah Desa Gunung 

Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang berdasarkan hasil registrasi 

penduduk terakhir tahun 2004 tersebut tercatat sebanyak 2 856 jiwa. Berdasarkan 

jenis kelaminnya, maka penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Gunung 

Tumpeng, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Penduduk laki-laki : 1 300 jiwa 

2. Penduduk perempuan : 1 556 jiwa 

Jumlah Kepala Keluarga 670 orang, persebaran penduduk di Desa 

Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tidak sama dari satu 

dusun dengan dusun lainnya. Laju pertumbuhan penduduk di Desa Gunung 

Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang secara umum cukup tinggi. 

Dilihat dari mata pencahariannya, penduduk di Desa Gunung Tumpeng, 

Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang dapat digambarkan dalam tabel berikut 

ini : 

Tabel 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh 

No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase 

1 Petani 391 orang 58,35

2 Wiraswasta 6 orang 0,89

3 Buruh Industri 75 orang 11,19

4 Buruh Tani 150 orang 22,38

5 PNS/TNI-POLRI 30 orang 4,47

6 Pedagang 18 orang 2,68

Sumber : Wawancara dengan Kepala Desa Gunung Tumpeng, 23 April 2005 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas maka kebanyakan penduduk Desa 

Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang bermata pencaharian 

petani, yaitu sebanyak  391 orang, sedangkan peringkat kedua adalah buruh tani 

150 orang, peringkat ketiga  buruh industri dengan 75 orang, peringkat keempat 

adalah PNS/TNI-POLRI 30 orang, kemudian pedagang sebanyak 18 orang dan 

yang paling sedikit adalah swasta, yaitu 6 orang. 

 
B. Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Melalui PRODA 

Pendaftaran tanah yang dilakukan secara masal meliputi semua bidang 

tanah di desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan yang dipunyai dan yang 

belum bersertipikat. Pendaftaran tanah secara PRODA ini dilaksanakan untuk 

masyarakat yang ingin mengajukan pendaftaran tanah secara masal dan tanpa 

dipungut biaya. Dalam pelaksanaan PRODA perlu dibentuk suatu tim atau panitia 

secara aktif mendatangi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan 

pendaftaran tanah secara masal tersebut di Kantor Desa setempat. Langkah 

tersebut dilakukan sebagai respon dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 

PRODA juga merupakan langkah jemput bola yang dilakukan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang dalam rangka mensukseskan program nasional sertipikasi 

tanah diseluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia. 

Peserta pensertipikatan masal di Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan 

Suruh, Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2004 sebanyak 200 (dua ratus) 

orang (lihat lampiran 5). Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah secara 

PRODA dibentuklah suatu kepanitiaan yang diberi nama Staf Pelaksana Kegiatan 
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yang dibiayai dengan dana APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditunjuk 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

Nomor  : 270 / Ka.Kantor Pertanahan / 2004, tanggal 16 April 2004 terdiri dari : 

1. Penanggung Jawab 
2. Pelaku Aktivitas 
3. Pemegang Kas Pembantu 
4. Petugas Ukur 
5. Petugas Yuridis 
6. Petugas Administrasi 
7. Petugas Penjilidan 
8. Supervisi 
9. Tim Penyuluhan 

(lihat lampiran 4) 

Sebelum melaksanakan pendaftaran secara PRODA, Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang melakukan kegiatan penyuluhan yang 

dilaksanakan di tiap-tiap desa/kelurahan yang mengikuti pensertipikatan tanah 

melalui PRODA. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh Ketua Tim, Kasi 

Pengukuran, Pemetaan dan Konversi, Kasi Pendaftaran Hak dan Informasi, Kasi 

Peralihan, Pembebanan Hak dan Pembinaan PPAT, Koordinator Lapangan, 

Petugas Ukur, Petugas Yuridis dihadi oleh aparat kecamatan, aparat 

desa/kelurahan dan masyarakat umum (pemohon sertipikat). Adapun materi 

penyuluhan yang diberikan oleh Ketua Tim beserta anggotanya meliputi : 

1. Maksud dan tujuan dari PRODA 

2. Kewajiban dan tanggungjawab Petugas Yuridis dan Petugas Ukur  

3. Prosedur dalam pendaftaran PRODA 

4. Persyaratan pemohon yang harus dipenuhi meliputi : 
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a. Tanah belum bersertipikat 

b. Tanah tersebut merupakan tanah milik adat bukan tanah negara, tanah GG, 

tukar menukar bengkok. 

c. Diutamakan bagi masyarakat yang betul-betul ekonomi lemah 

d. Diprioritaskan untuk tanah-tanah pekarangan (D1,D2) 

e. Jika tanahnya pertanian yang harus diperhatikan : bukan merupakan 

pemecahan tanah pertanian dan pemilik tanah berdomisili dalam satu 

wilayah kecamatan letak tanah yang dimohon. 

f. Tanah tidak dalam sengketa 

g. Tanah tidak sedang menjadi jaminan atau agunan bank 

h. Luas tanah tidak dibatasi 

i. Lokasi yang didaftarkan dalam sertipikat PRODA ini mengelompok  

j. Target maksimal setiap desa 200 bidang 

k. Tugu/patok yang disediakan oleh Kantor Pertanahan dipasang oleh 

pemohon setelah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan 

dan dipasang sebelum pelaksanaan pengukuran. Bentuk dan jenis tanda 

batas : 

1) Jika patok dari beton berukuran 10 cm x 10 cm x 60 cm 

2) Jika patok dari pipa besi berdiameter 5 cm, panjang 1m 

5. Surat-surat yang diserahkan dalam proses permohonan sertipikat PRODA, 

adalah : 

a. Leter D atau kutipan C lama  

b. Jika sudah beralih kepihak lain harus dibuktikan dengan PPAT/segel 

dengan ketentuan bahwa segel akan dapat diterima jika dibuat sebelum 8 

Oktober 1997 (sebelum berlakunya PP 24/1997). 
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c. Blanko-blanko lain : 

1) Blanko permohonan 

2) Blanko pernyataan penguasaan secara fisik 

3) Blanko riwayat penyelidikan tanah DI 201 (lihat lampiran 3) 

4) Surat pernyataan tidak melanggar ketentuan pemilikan/penguasaan 

tanah (untuk tanah pertanian) 

5) SPPT PBB tahun terakhir 

6) Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku pada saat pendaftaran 

dilaksanakan 

7) Surat-surat lain jika ada misalnya surat keterangan waris, akta jual 

beli dan lain-lain. 

Blanko dan surat pernyataan tersebut di atas disediakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang yang pengisiannya dilakukan 

oleh Petugas Yuridis. 

6. Biaya  

Karena semua biaya operasional kegiatan untuk PRODA ini dibiayai dengan 

APBD maka pemohon tidak dipungut biaya. 

7. Waktu Penyelesaian Sertipikat 

Dalam pelaksanaan PRODA dilakukan dalam satu tahun anggaran yang 

berjalan dan ditetapkan dalam jangka waktu 5 bulan sejak berkas diterima 

secara lengkap. Sehingga batas waktu pendaftaran bagi peserta PRODA 

adalah bulan Juli dari tahun anggaran yang berjalan. 
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Tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah secara PRODA di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :  

1. Pengumpulan Data Yuridis 

Langkah pertama dalam kegiatan PRODA pada Satuan Tugas adalah 

pengumpulan data awal yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a. Menyiapkan rencana kerja 

b. Menyalin peta desa/kelurahan gambar rincian bidang tanah dari peta 

PBB 

c. Mencocokkan bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat 

d. Mengelompokkan bidang-bidang tanah 

e. Pembagian tugas pada masing-masing satuan petugas untuk 

melaksanakan pendaftaran. 

Pengumpulan data yuridis ini dilakukan oleh satuan petugas dibantu 

dengan unit pengukur didampingi oleh masing-masing kepala dusun (kadus) 

setempat yang berpedoman pada rencana kerja operasional yang telah 

dibuat. 

Secara garis besar tugas dari Petugas Yuridis meliputi : 

1. Menanyakan identitas pemohon antara lain : Nama, Umur, Pekerjaan, 

Alamat, Riwayat kepemilikan tanah yang dimohon. 

2. Mengisi formulir dan surat-surat pernyataan yang diperlukan oleh 

pemohon 

3. Mengutip buku C desa dan memberikan catatan pada buku C desa  

4. Mengumpulkan surat-surat bukti atau bukti pemilikan/penguasaan 

bidang-bidang tanah dari pemilik/pemegang hak bidang tanah serta 

menelitinya 
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5. Mendistribusikan berkas yang telah lengkap kepada Petugas ukur dan 

Panitia A. 

Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis disini dimaksudkan adalah 

pengumpulan alat bukti hak yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu 

pembuktian hak-hak baru dan pembuktian hak-hak lama. 

Pembuktian hak baru meliputi pembuktian hak-hak  yang baru 

diberikan atau diciptakan sejak berlakunya peraturan, sedangkan pembuktian 

hak-hak lama meliputi hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-

hak yang ada pada waktu Undang-Undanh Pokok Agraria (UUPA) mulai 

berlaku. Termasuk pula hak-hak pemberian baru yang diciptakan sejak mulai 

berlakunya UUPA yang belum didaftarkan. Pembuktian hak-hak baru harus 

dibuktikan dengan pembuktian tertulis, sedangkan pembuktian hak lama 

tidak harus dengan alat bukti tertulis., tetapi dapat juga dengan  alat bukti 

berupa keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar 

kebenarannya oleh Panitia A dianggap cukup untuk mendaftarkan haknya.  

Disamping alat bukti tersebut, pada pembuktian hak lama dikenal juga 

alat bukti berupa penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih 

secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dari pendahulu-

pendahulunya. 

2. Tahap Pengumpulan Data Fisik 

Pengumpulan data fisik pada dasarnya adalah pengukuran bidang-

bidang tanah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengukuran tanah dan 

pemetaan, adapun kegiatan dalam pengukuran tersebut terdiri dari : 
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1. Penetapan bidang-bidang tanah  

Sebelum suatu bidang tanah akan diukur, terlebih dahulu harus 

ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya 

ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang 

bersangkutan. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran 

tanah sistematik maupun sporadik, diupayakan penataan batas 

berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada 

pendaftaran tanah sistematik maupun sporadik yang diwajibkan untuk 

menunjukkan batas-batas bidang tanah adalah pemegang hak atas tanah 

atau pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan. Untuk bisa 

memasang tanda-tanda batas bidang tanah, maka harus ada kesepakatan 

mengenai batas bidang tanah tersebut dengan pemegang hak atas bidang 

tanah yang berbatasan. 

Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah 

tidak dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk menunjukkan 

batas-batas bidang tanahnya, maka penunjukkan batas itu dikuasakan 

dengan kuasa tertulis kepada orang lain. 

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, bahwa 

penetapan batas tanah yang sudah ada haknya dan akan didaftar untuk 

pertama kali dilakukan melalui cara contradictoire delimitasi yaitu 

didasarkan pada penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan dan disetujui oleh pemegang hak tanah yang bersangkutan. 
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Dari Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten 

Semarang sebagai sampel penelitian bahwa pelaksanaan penetapan batas 

bidang tanah dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengukuran, hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan 

Suruh, Kabupaten Semarang sangat mendukung dan antusias sekali 

dengan adanya pendaftaran tanah melalui PRODA. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

pelaksanaan penetapan batas bidang-bidang tanah tidak diatur tentang 

keharusan adanya perbedaan waktu dalam pengertian berbeda hari 

pelaksanaannya, hanya disebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan 

sebelum diadakan pengukuran bidang tanah. Menurut ketentuan pasal 17 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa untuk 

memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-

bidang tanah yang akan dipetakan, diukur setelah ditetapkan letaknya, 

batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda batas di 

setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. 

2. Pengukuran dan Pemetaan 

Menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa : bidang-bidang 

tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya 

dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 

24 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 

tahun 1997. Jadi pada prinsipnya ada 3 syarat untuk dapat dipakai pada 

pemetaan tanah, yaitu : 
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1. Bidang tanah yang diukur harus dapat dipetakan 

2. Bidang tanah yang diukur harus dapat diketahui letak dan batasnya di 

atas peta 

3. Bidang tanah yang diukur harus dapat rekonstruksi kembali batas-

batasnya di lapangan. 

Untuk dapat memenuhi syarat tersebut di atas, maka pelaksanaan 

pengukuran harus dilaksanakan dalam sistem koordinat baik dengan 

sistem koordinat nasional maupun dengan sistem koordinat lokal. 

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa kegiatan pengukuran dan 

pemetaan dalam pendaftaran tanah sistematik maupun sporadik, jelas 

diarahkan untuk menjamin kepastian hukum (recht kadaster). Salah satu 

unsur dari pendaftaran tanah yang diadakan untuk menjamin kepastian 

hukum adalah bahwa peta pendaftaran dan surat ukur dapat diperoleh 

kepastian mengenai letak, batas dan luas tanah yang bersangkutan. 

Setiap pengukuran bidang-bidang tanah harus dibuatkan gambar 

ukur yang memuat data hasil ukuran batas bidang tanah yang dapat 

digunakan untuk pengembalian batas bidang tanah yang bersangkutan 

apabila diperlukan. Pelaksanaan pengukuran pemetaan dalam kegiatan 

PRODA di Kabupaten Semarang dilakukan oleh petugas ukur Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang. Pada hakekatnya pelaksanaan 

pengukuran tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak swasta yang telah 

mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional, yang saat ini dikenal 

dengan sebutan Surveyor Licency. Tetapi hal ini belum dapat dilakukan 
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oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, karena Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang masih mampu memaksimalkan peugas ukur 

tersebut. 

3. Pengolahan dan Pemeriksaan Data oleh Panitia A 

Pada tahap ini data yang telah masuk dan dicatat pada daftar isian 

201 dilakukan penelitian oleh staf administrasi. Dari penelitian tersebut di 

atas, dibuatlah daftar bidang-bidang tanah yang terdapat dalam wilayah 

desa atau kelurahan yang bersangkutan dalam daftar isian 201C. Penilaian 

oleh staf administrasi merupakan kesimpulan sementara dari hasil 

pengumpulan data yang dilakukan oleh staf pengumpul data yuridis (lihat 

lampiran 6). 

Jika hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang telah selesai dalam bentuk terbitnya 

Surat Ukur dan peta bidang tanah, maka oleh staf administrasi akan 

dilampirkan pada berkas hasil pengumpulan data yuridis yang selanjutnya 

diserahkan pada Panitia A yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang dan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 2/1992 

Tentang Susunan Panitia A yang terdiri dari : 

1. Kepala Seksi Hak Atas Tanah sebagai Ketua 

2. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah sebagai Wakil Ketua 

merangkap Anggota 

3. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebagai Anggota 

4. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah sebagai Anggota 

5. Kapala Desa/Kelurahan setempat sebagai Anggota 

6. Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah sebagai Sekretaris 
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Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 tahun 1997, dalam pasal 83 menyatakan : Tugas 

Panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah sebagai berikut:  

1. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi alat bukti 

tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap 

2. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat 

bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah 

3. Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya 

4. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang 

bersangkutan 

5. Mengisi daftar isian 201 

Selanjutnya untuk menilai kebenaran data yuridis diatur pula 

dalam pasal 84 yang menyatakan : Untuk menilai kebenaran pernyataan 

pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian 

hak, panitia dapat : 

1. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar 

bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat 

kesaksian atau keterangan mengenai penbuktian pemilikan tanah 

tersebut 

2. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana yang 

dimaksud pada Angka 1 yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat 

kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya 

bertempat tinggal di daerah tersebut 
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3. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah 

yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau 

digunakan pihak lain dengan seijin yang bersangkutan, dan selain itu 

dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah 

yang dapat digunakan sebagai penunjuk untuk pembuktian 

kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut. 

Selanjutnya Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

sesuai dengan peraturan yang ada akan melakukan sidang di lokasi 

desa/kelurahan setempat dengan dihadiri semua peserta PRODA baik 

yang memiliki C secara langsung maupun kuasanya untuk meneliti 

tentang kebenaran data fisik maupun data yuridis sesuai dengan data yang 

ada. Berdasarkan penelitian tersebut hasilnya dituangkan dalam bentuk 

berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis untuk pertimbangan 

dalam kesimpulan akhir dari Kepala Kantor Pertanahan di Daftar Isian 

201 yang isinya sebagai berikut : 

1. Hak atas bidang-bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan 

alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan kesaksian 

maupun pernyataan yang bersangkutan, oleh Kepala Kantor 

Pertanahan ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik atas nama 

pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan pada daftar isian 

201. 

2. Hak atas tanah yang alat buktinya tidak ada tetapi telah dibuktikan 

kenyataan fisiknya selam 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara 
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berturut-turut, oleh Kepala Kantor Pertanahan diakui sebagai Hak 

Milik dengan memberi catatan dalam Daftar Isian 201. 

Dengan ditandatangani berita acara oleh semua anggota panitia A 

dan pengesahannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 

maka tugas dari panitia A telah selesai. 

Dalam pelaksanaan PRODA di Desa Gunung Tumpeng, 

Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang pada dasarnya penelitian data 

yuridis maupu data fisik dilakukan secara cermat oleh staf peneliti yuridis 

yang terdiri dari staf masing-masing seksi di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang yang merupakan kepanjangan tangan dari setiap 

anggota Panitia A di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 

sehingga seluruh peserta PRODA telah diseleksi secara cermat tentang 

data yuridis dan data fisiknya sehingga diharapkan tidak ada lagi kendala 

dalam proses Panitia A maupun proses pengumumannya. 

4. Tahap Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis 

Pada tahap ini data yang telah masuk dan telah disidangkan oleh 

Panitia A dicatat dalam Daftar Isian 201 dan dilakukan penilaian oleh staf 

administrasi dari hasil penelitian tersebut di atas, dibuatkan daftar bidang-

bidang tanah yang terdapat dalam wilayah desa/kelurahan yang 

bersangkutan. Selanjutnya oleh staf administrasi dibuatkan konsep 

pengumuman untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan yang 

dasertai pengantarnya. Pengumuman tersebut diumumkan selama 2 bulan 

dan ditempel di papan pengumuman Kantor Desa/Kelurahan dan di papan 
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pengumuman Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dengan maksud 

agar semua warga masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap 

tanah tersebut dapat melihat dan meniliti tentang isi pengumuman yang di 

tempel. 

Apabila ada yang tidak sesuai dengan pendapat warga yang 

bersangkutan dapat mengajukan sanggahan atau bantahan dengan 

memberikan surat bukti selama jangka waktu pengumuman tersebut. 

Jika sanggahan tersebut menimbulkan sengketa atau perselisihan 

pemilikan/penguasaan atau batas tanah, maka dilakukan upaya 

penyelesaian dengan cara musyawarah. Namun apabila cara musyawarah 

belum dapat menyelesaikan sengketa/perselisihan, maka Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang akan tetap berpegang pada pihak-pihak 

yang dianggap memiliki alat bukti yang lebih kuat. Bagi pihak yang 

lemah alat buktinya dipersilahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri dalam jangka waktu 60 hari. Dengan adanya gugatan tersebut, 

maka proses pensertipikatan tanah yang bersangkutan ditunda hingga 

keluarnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. Setelah lewat waktu pengumuman, data yang terdapat dalam daftar 

isian 201, daftar bidang-bidang tanah (daftar isian 201.C) dan peta 

bidang-bidang tanah disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan 

membuat Berita Acara Pengesahan (daftar isian 202). 

Dalam Berita Acara Pengesahan itu disebutkan dokumen-

dokumen yang disahkan, yaitu : 
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1. Nomor-nomor Daftar Isian 201 

2. Nomor-nomor Daftar Bidang-bidang tanah/Nomor-nomor Peta 

Bidang-bidang Tanah 

3. Jumlah sanggahan/bantahan yang diterima 

4. Jumlah sanggahan/bantahan yang dapat diselesaikan 

5. Jumlah sanggahan/bantahan yang belum ada penyelesaian. 

5. Tahap Penerbitan Sertipikat 

Pada tahap ini dilakukan pembukuan hak terlebih dahulu sebelum 

memulai kegiatan pembukuan hak, Kepala Kantor Pertanahan mengambil 

keputusan mengenai status hak setiap bidang tanah yang telah didaftar. 

Status hak tersebut diperoleh melalui 2 (dua) macam proses sesuai dengan 

data yuridis masing-masing bidang tanah, yaitu : 

1. Melalui proses penegasan konversi 

2. Melalui proses pengakuan hak 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

tersebut dicatat pada halaman akhir Daftar Isian 201. Selanjutnya pada 

tahap pembukuan hak dilakukan kegiatan-kegiatan, antara lain : 

1. Pembuatan buku tanah, surat ukur, daftar nama dan kartu kendali 

2. Pembuatan peta pendaftaran tanah, atau peta kadastral 

Setelah selesai dilakukan pembukuan, baru kemudian 

dipersiapkan pembuatan sertipikat. Bagi sertipikat yang diperoleh melalui 

konversi dan pengakuan hak prosesnya dilakukan dan ditandatangani oleh 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 
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6. Tahap Penyerahan Sertipikat 

Terhadap sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang diserahkan kepada yang berhak dengan terlebih 

dahulu memberitahukan kepada Kepala Desa/Kelurahan yang 

bersangkutan tentang jadwal penyerahan yang akan dilakukan oleh staf 

administrasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Penyerahan 

sertipikat akan dilakukan di Balai Desa/Kelurahan yang bersangkutan, 

sehingga diharapkan seluruh pemilik sertipikat dapat memanfaatkan 

pelayanan penyerahan sertipikat di desa/kelurahan yang bersangkutan 

dengan baik (lihat lampiran 7). Bagi warga masyarakat yang belum dapat 

mengambil sertipikat karena berhalangan, maka akan dijadwalkan 

kembali atau akan diatur lebih lanjut. 

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Melalui PRODA dan 

Upaya Mengatasinya 

Berdasarkan temuan di lapangan tidak ditemukan kendala-kendala yang 

dapat menghambat pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRODA. Meskipun 

demikian bukan berarti tidak ada kendala sama sekali. Ada beberapa kendala 

yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selama pelaksanaan 

pensertipikatan tanah melalui PRODA di 10 (sepuluh) wilayah, yaitu Wilayah 

Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang pada khususnya 

dan Desa Pucung, Desa Bancak, Desa Segiri, Desa Kener, Desa Muncar, Desa 
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Brongkol, Desa Siwal, Desa Truko dan Desa Ketinggi pada umumnya. Adapun 

kendala yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kendala Yuridis 

Beberapa penduduk di wilayah Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan 

Suruh, Kabupaten Semarang yang mengajukan permohonan pensertipikatan 

tanah melalui PRODA belum mempersiapkan persyaratan administrasi, 

seperti surat bukti kepemilikan tanah, foto copy KTP dan surut-surat lainnya. 

Hal ini menghambat petugas yang akan melakukan inventarisasi data. 

Ketidaksiapan penduduk dalam menyerahkan bukti kepemilikan tersebut 

disebabkan sebelumnya mereka tidak menyimpan dokumen-dokumen 

penting tersebut secara benar, sehingga manakala dibutuhkan guna 

kepentingan pelaksanaan PRODA mereka sibuk mencari dokumen-dokumen 

yang diperlukan. Namun demikian hambatan ini tidak sampai mengganggu 

jadwal pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRODA. Pada akhirnya 

memang seluruh pemohon dapat menunjukkan atau memenuhi persyaratan 

administrasi yang diperlukan oleh panitia PRODA, sehingga seluruh 

pemohon pensertipikatan tanah melalui PRODA dapat dikabulkan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 

2. Kendala Teknis 

Kendala teknis yang dihadapi petugas lapangan adalah pada saat 

melakukan pengukuran luas tanah penduduk. Beberapa penduduk yang 

mengajukan permohonan sertipikat tanah secara PRODA sedang melakukan 
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aktifitas, ada yang sedang berladang dan ada pula yang sedang berdagang 

sehingga pelaksanaan pengukuran tanah agak mengalami penundaan. 

3. Kendala Ekonomi 

Kendala ekonomi dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui 

PRODA hampir tidak ada, karena pemohon yang mengajukan 

pensertipikatan tanah melalui PRODA hanya mengeluarkan biaya untuk foto 

copy KTP, SPPT dan surat lainnya, itupun dilaksanakan atau dikerjakan 

sendiri, jadi sedikit sekali biaya yang dikeluarkan oleh pemohon yang 

bersangkutan. Dalam pensertipikatan tanah melalui PRODA ini pemohon 

sama sekali tidak dipungut biaya, karena semua biaya kegiatan pelaksanaan 

PRODA dibiayai oleh APBD tahun 2004. 

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pihak Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 

1. Upaya mengahadapi kendala yuridis 

Agar pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRODA dapat 

berjalan lancar, maka pada tahap penyerahan dokumentasi oleh pemohon 

kepada staf peneliti data yuridis terlebih dahulu diberitahukan kepada 

penduduk agar segera mengumpulkan dan mempersiapkan data-data yang 

diperlukan dalam stofmap. Hal tersebut dimaksudkan agar pada saat petugas 

datang untuk mengambil data-data dan dokumen tersebut, pemohon tidak 

kesulitan mencarinya. 
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2. Upaya menghadapi kendala teknis 

Sebelum melakukan pengukuran ke lapangan, petugas lapangan 

terlebih dahulu memberitahukan kepada pemohon bahwa tanah miliknya 

akan diadakan pengukuran dan diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat 

agar pelaksanaan pengukuran dapat berjalan lancar, karena kegiatan 

pengukuran ini sangat penting, maka pada saat pengukuran pemilik tanah 

harus ikut menyaksikan, sehingga setelah selesai pengukuran tidak akan ada 

tuintutan mengenai batas dan luas tanah yang telah diukur baik dari pihak 

pemilik tanah maupun dari pihak pemilik tanah yang berbatasan. 

D. Faktor Pendukung Dari Masyarakat dan Perangkat Desa 

1. Faktor Pendukung dari Masyarakat 

Masyarakat menyiapkan data-data yang diperlukan dalam 

pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRODA. Mereka secara bersama-

sama memberikan keterangan riwayat kepemilikan tanah masing-masing dan 

memberikan waktu pada saat pendaftaran hingga pelaksanaan pengukuran 

selesai. 

2. Faktor Pendukung dari Desa  

Memberikan data-data yang diperlukan baik oleh pemohon, petugas 

yuridis maupun petugas ukur. Perangkat desa selalu mendampingi petugas 

yuridis dan membantu melengkapi surat-surat serta memberikan keterangan 

yang diperlukan oleh pemohon kepada petugas yuridis. Disamping itu 

perangkat desa juga ikut mendampingi petugas ukur dalam pelaksanaan 

pengukuran tanah. Hal ini dilakukan untuk membantu kelancaran 

pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRODA.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada 

bab sebelumnya mengenai Tugas Akhir yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS 

PELAKSANAAN PRODA TAHUN 2004 DI DESA GUNUNG TUMPENG 

KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG dapat ditarik kesimpulan 

sebagai sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRODA di Desa Gunung 

Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang pada khususnya dan di 

wilayah Kabupaten Semarang pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik 

dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. 

2. Dalam pelaksanaan PRODA di Kabupaten Semarang khususnya di Desa 

Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh telah dilaksanakan secara efektif, 

karena terbukti asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir dan 

asas terbuka telah terpenuhi. 

3. Kendala-kendala yang timbul baik yuridis maupun teknis dalam pelaksanaan 

PRODA di Kabupaten Semarang khususnya di Desa Gunung Tumpeng, 

Kecamatan Suruh dapat diatasi oleh petugas yuridis dan petugas teknis, 
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sehingga tidak mempengaruhi waktu atau jadwal penyelesaian pelaksanaan 

PRODA di Kabupaten Semarang. 

B. Saran-saran 

1. Dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang dituntut lebih aktif  dan proaktif. 

2. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana APBD untuk 

pelaksanaan pelayanan pensertipikatan ini yang dapat memberikan hasil dan 

manfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan. 

3. Dengan adanya pelaksanaan PRODA ini dapat memberikan kesadaran hukum 

kepada masyarakat bahwa sertipikat tanah merupakan bukti hak yang sangat 

penting untuk menjamin kepastian hak atas tanahnya. 
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