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Persoalan hak tanah pada dasarnya berkaitan dengan status hukum 
seluruh bidang tanah. Disamping itu pengaturan mengenai status tanah tersebut, 
tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya didalam suatu negara hukum. Melalui 
kenyataan ini banyak masyarakat yang memiliki tanah yang berstatus tanah 
negara bengkok, karena kebanyakan masyarakat ini menggunakan hukum adat. 
Atas dasar itu maka dalam melakukan pemberian hak milik atas tanah negara 
bengkok agar tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa tanah, 
diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan hukum yang kuat dibidang 
pertanahan.  

Tugas akhir ini membahas tentang proses pensertifikatan tanah negara 
bekas bengkok menjadi hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 
hambatan-hambatan dalam proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok 
menjadi hak milik. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan Tugas 
Akhir ini adalah dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Tugas Akhir ini 
mengambil lokasi mengambil lokasi di Kabupaten Semarang. 

Simpulan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah proses pensertifikatan 
tanah negara bekas bengkok menjadi hak milik dapat dilaksanakan dengan cara 
diadakan rembug desa, kemudian mendapatkan Berita Acara Musyawarah 
Kelurahan/Desa dan Surat Keputusan dari Lurah. Kemudian diajukan ke Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan Surat Keputusan dari Pimpinan 
DPRD, dan kemudian mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati kemudian 
dilampiri persyaratan permohonan dan dibawa ke Kantor Pertanahan.  

Saran yang diajukan penulis adalah hendaknya Pemerintah melakukan 
proses pensertifikatan massal terhadap tanah-tanah yang belum memiliki 
kepastian hak, supaya masyarakat mendapatkan bukti hak yang jelas. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan salah satu hal yang sangat berperan penting dalam 

setiap kegiatan pembangunan. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan pemenuhan 

manusia akan tanah makin hari makin bertambah. Tanah mempunyai 

kedudukan dan fungsi yang amat penting bagi manusia, masyarakat, dan 

negara. Kita tidak dapat memungkiri pula bahwa setiap keperluan akan tanah 

memerlukan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam 

penguasaan, pemilikan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah. 

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan 

manusia, apalagi di negara agraris, tanah merupakan tempat pemukiman, 

tempat manusia melakukan kegiatan bahkan setelah meninggalpun tanah 

masih diperlukan. Bagi negara Indonesia yang sebagian penduduknya masih 

hidup dengan menggantungkan pada hasil tanah, fungsi tanah amat penting 

bagi kelangsungan kehidupan mereka. Apalagi mereka yang hidup di daerah 

pedesaan yang pada umumnya tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku 

khususnya hukum adat masyarakat tersebut. 

Tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat yaitu: 

a. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang 

meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat 

tetap dalam keadaannya melakukan menjadi lebih menguntungkan. 



 

 

 

2

b. Karena fakta yaitu kenyataan bahwa tanah : 

1. Tempat tinggal persekutuan  

2. Memberikan kehidupan dan persekutuan 

3. Merupakan tempat dimana warga persekutuan yang meninggal 

dikebumikan. ( Supomo, 1983 : 17 ) 

Dalam rangka mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah 

dikeluarkan berbagai peraturan hukum pertanahan yang merupakan 

pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 (UUPA) sebagai 

Hukum Tanah Nasional. 

Pertambahan jumlah penduduk, keterbatasan kesediaan tanah dan 

kemunduran kualitasnya, alih fungsi tanah dan semakin tajamnya konflik 

dalam penggunaan tanah antara berbagai sektor pembangunan dalam berbagai 

tingkatan kemiskinan, sempitnya lapangan kerja dan akses yang 

mempengaruhi dalam perolehan dan beberapa contoh kenyataan yang harus 

dihadapi saat ini. 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menutup diri sebaliknya 

terbuka keluar ke arah kebersamaan dengan lingkungan, ekosistem manusia 

merupakan kesatuan struktural secara harmonis horisontal dengan lingkungan 

alam dan sesamanya, secara otomatis vertikal dalam hubungan dengan 

Tuhannya. Ketiga kenyataan dasar itu harus tampak  dan terwujud sebagai 

suatu proses bermukim yaitu kehadiran manusia dalam menciptakan ruang 

hidup dalam lingkungan masyarakat dan alam sekitar. 
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Namun masalah tanah merupakan suatu masalah yang rumit dan 

sangat kompleks, karena menyangkut banyak hal seperti keadaan sosial 

ekonomi dan masyarakat, tata kota, meningkatnya jumlah penduduk dan 

bermacam-macam hal. 

Persoalan hak tanah pada dasarnya berkaitan dengan status hukum 

seluruh bidang tanah. Disamping itu, pengaturan mengenai status tanah 

tersebut, tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya di dalam suatu negara 

hukum. 

Melalui kenyataan ini banyak masyarakat yang memiliki tanah yang 

berstatus tanah negara bengkok, karena kebanyakan masyarakat ini 

menggunakan hukum adat. 

Atas dasar itu, dalam melakukan pemberian hak milik atas tanah 

negara bengkok agar tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa 

tanah, diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan hukum yang 

kuat dibidang pertanahan.  

Sehubungan dengan pemberian hak milik atas tanah negara bengkok, 

ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan 

Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sedangkan dalam pelimpahan 

kewenangannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala 

Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara. 
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Dengan adanya aturan tersebut diharapkan agar lebih mengarah pada 

catur tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi 

pertanahan, tertib pemeliharaan pertanahan dan tertib penggunaan pertanahan. 

Kantor Pertanahan merupakan lembaga Non Departemen yang 

mengurusi masalah kepastian hukum di bidang pertanahan, jadi semua 

kegiatan di Kantor Pertanahan adalah semua yang mengenai proses dalam 

perolehan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam hal ini Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang dijadikan lokasi penelitian karena di 

kabupaten Semarang masih banyak terdapat tanah-tanah negara bekas 

bengkok yang belum mendapatkan kepastian hak/hukum. 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah, maka diangkat 

menjadi suatu pokok bahasan penulisan Tugas Akhir ini mengingat masih 

banyaknya masyarakat yang status hak tanahnya masih tanah negara dan 

tingginya keinginan masyarakat untuk mengajukan permohonan peningkatan 

hak menjadi hak milik. Penulis menguraikannya dalam pokok bahasan 

penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “PROSES PENSERTIFIKATAN 

TANAH NEGARA BEKAS BENGKOK MENJADI TANAH HAK 

MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian terlebih dahulu harus ditentukan perumusan 

masalah yang harus dipecahkan sebelum melakukan penelitian. Perumusan 

masalah Tugas Akhir ini adalah : 
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1.  Bagaimana proses pensertifikatan Tanah Negara Bengkok menjadi Tanah 

Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pensertifikatan Tanah Negara Bengkok menjadi Tanah Hak Milik di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ? 

 

C. Penegasan Istilah 

1. Tanah Negara bekas Bengkok 

Tanah Negara bekas bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh Desa yang 

peruntukannya untuk menggaji atau memberi penghasilan kepada Kepala 

Desa dan Perangkat Desa. (Perda Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 

2000). 

2. Hak Milik 

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dipunyai 

orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah adalah 

mempunyai fungsi sosial. (Pasal 20 UUPA). 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses pensertifikatan Tanah Negara Bengkok menjadi 

Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dan cara mengatasi 

hambatan yang timbul selama pelaksanaan peningkatan hak tersebut. 
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Manfaat penelitian ini adalah : 

A. Kegunaan Teoritis 

1) Bagi Penulis 

Sebagai wahana latihan dalam mengembangkan pengetahuan melalui 

kegiatan penelitian. 

2) Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan 

bermanfaat bagi mahasiswa lain. 

B. Kegunaan Praktis 

Memberikan masukan bagi instansi pertanahan, sebagai bahan referensi 

dan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam bidang pertanahan. 

 

E. Sistematika Tugas Akhir 

1. Bagian awal 

Bagian awal tugas akhir ini terdiri dari : halaman judul, halaman 

pengesahan, abstrak, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang : 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Penegasan Istilah 
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D. Tujuan dan Manfaat 

E. Sistematika Tugas Akhir 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang : 

A. Hak menguasai dari negara 

B. Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah 

C. Pengertian Hak Milik 

D. Pengertian Tanah Negara 

E. Dasar hukum pemberian Hak Milik 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

B. Objek Kajian 

C. Sumber Data Penelitian 

D. Metode Pengumpulan Data 

E. Metode Analisis Data 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang 

2. Proses pensertifikatan Tanah Negara bekas bengkok 

menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang. 
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3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses 

pensertifikatan Tanah Negara bekas bengkok menjadi 

Hak Milik. 

4. Solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

proses pensertifikatan Tanah Negara bengkok menjadi 

Hak Milik. 

B. Pembahasan 

1. Proses pensertifikatan Tanah Negara bekas bengkok 

menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses 

pensertifikatan Tanah Negara bekas bengkok menjadi 

Hak Milik. 

3. Solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

proses pensertifikatan Tanah Negara bengkok menjadi 

Hak Milik. 

BAB V :  PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran 

3. Bagian Akhir 

Daftar Pustaka 

Lampiran 
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BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hak Menguasai dari Negara 

Kewajiban mengelola tanah di Indonesia menurut sifatnya termasuk 

bidang hukum publik, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa 

Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya sebagai pemegang hak dan 

pengemban amanat, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai oganisasi terbesar, sebagaimana diatur 

dalam Undang Undang Pokok Agraria pasal 2 sebagai berikut : 

1. Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bumi, air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat. 

2. Hak mengusai dari negara memberi wewenang untuk : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 

dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air 

dan ruang angkasa. 
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Undang Undang Pokok Agraria menyebutkan tanah-tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara yaitu tanah-tanah yang belum dihaki dengan 

hak perorangan atau individual. 

 

B. Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah 

Kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan bagi pemegang hak 

atas tanah yaitu : 

1. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 

Artinya semua hak-hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang 

tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau 

tidak akan dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, 

apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. ( Suandra, 

1994 : 3 ) 

2. Kewajiban memelihara tanah yang dihaki. 

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah 

pengrusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau 

instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan 

memperhatikan pihak-pihak ekonomi lemah. 

3. Kewajiban untuk mengusahakan atau mengerjakan sendiri secara aktif 

bagi setiap orang atau badan hukum yang diwajibkan mengerjakan atau 

mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara 

pemerasan. 
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C. Pengertian Hak Milik 

Ketentuan tentang hak milik diatur dalam Undang Undang No. 5 

Tahun 1960 pasal 20-27. Dalam Undang Undang ini pengertian hak milik 

seperti yang dirumuskan pasal 20 ayat 1 adalah hak turun temurun, terkuat dan 

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi 

sosial. Fungsi sosial disini berarti penggunaan tanah harus disesuaikan dengan 

keadaan dan sifat daripada haknya. 

Sifat-sifat hak milik  

Sifat-sifat hak milik adalah : 

a. Turun temurun, adalah hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup si 

pemilik akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya. 

b. Terkuat adalah bahwa hak milik jangka waktunya tidak terbatas 

c. Terpenuh adalah memberikan wewenang kepada pemilik tanah yang 

paling luas dibandingkan dengan hak-hak lain, menjadi induk hak-hak 

lain. Peruntukannya tidak terbatas karena hak milik dapat digunakan untuk 

pertanian dan bangunan. 

Ciri-ciri hak milik  

Ciri-ciri hak milik adalah sebagai berikut : 

a. Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang 

b. Hak milik dapat digadaikan 

c. Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain 

d. Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela 
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e. Hak milik dapat diwakafkan 

(PP No. 28 Tahun 1977) 

Cara memperoleh hak milik  

Cara memperoleh hak milik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) pasal 584 yaitu : 

1. Pengakuan (Toeeigening) yaitu memperoleh hak milik atas benda yang 

tidak ada pemiliknya (resnullius). Resnullius hanya atas benda bergerak. 

2. Perlekatan (Natrekking), yaitu suatu cara memperoleh hak milik dimana 

benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam. 

3. Daluwarsa (Verjaring), yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik atau 

membebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-Undang (KUHPerdata pasal 1946). 

4. Pewarisan, yaitu suatu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dari 

pewaris kepada ahli warisnya. 

5. Penyerahan, yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan 

hak milik kepada pihak lain. 

Hapusnya hak milik 

Hak milik hapus bila : 

1. Tanahnya jatuh kepada negara, hal ini disebabkan : 

a. Karena pencabutan hak berdasarkan pada pasal 18 Undang-Undang 

Pokok Agraria (untuk kepentingan umum). 

b. Karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya. 

c. Karena tanahnya ditelantarkan. 
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d. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 

Pokok Agraria. 

2. Tanahnya musnah artinya tanah tersebut hilang sifat dan fungsinya. 

 

D. Pengertian Tanah Negara 

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara 

sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Tanah negara digolongkan menjadi beberapa macam antara lain : 

1. Tanah berasal dari penunjukan (yakni tanah negara) 

Untuk tanah ini biasanya yang dimaksud “penunjukan” yaitu tanah-

tanah dimana pemerintah menunjuk sebagai ganti dari milik seseorang, 

karena tanah dimana orang tersebut berada atau berdiam terkena projek 

pemerintah atau kena perencanaan kota dan dapat juga tanah pembagian 

dari pemerintah untuk suatu instansi, misalnya tanah yang dibagi untuk 

TNI atau tanah yang disediakan untuk aparat pemerintah, dan sebagainya.  

Tanah-tanah tersebut adalah tanah negara dan jika dimohonkan 

sertipikat biasanya berupa Hak Guna Bangunan, namun bagi seorang 

“pribumi” boleh minta peningkatan statusnya menjadi sertipikat Hak 

Milik. 

2. Tanah berasal dari bekas orang asing, bekas milik tuan tanah pada jaman 

dahulu. 
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Tanah tersebut adalah tanah negara dan biasanya sudah ada 

bangunannya dan ada juga yang berupa tanah kosong, namun kebanyakan 

yang dimaksud bekas kepunyaan orang asing adalah dari kekuasaan-

kekuasaan warga asing yang karena Peraturan No. 1 tahun 1958 tanah 

tersebut langsung menjadi tanah negara. Tanah ini biasanya berupa 

sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB). 

3. Tanah yang sudah bersertipikat 

Tanah yang sudah bersertipikat yaitu tanah-tanah dari tanah 

penunjukan atau bekas tanah orang asing, tetapi sudah keluar sertipikatnya 

dan untuk Hak Guna Bangunan atau sertipikat Hak Guna Bangunan dapat 

juga dimohonkan menjadi Hak Milik asal yang memohon adalah orang 

“pribumi” sebab seorang Warga Negara Asing (WNA) dilarang memohon 

Hak Milik. 

 

E. Dasar Hukum Pemberian Hak Milik 

Dasar hukum pemberian hak milik adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa : 

“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.” 

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. Pasal 20 : 

(1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. 
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(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Pasal 21 UU nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan : 

(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini 

memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa wasiat atau 

percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara 

Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-

Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu 

di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 

hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 

lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena 

hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa 

hak-hak pihak lain yang membebaninya, tetap berlangsung. 

Pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan : 

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak 

milik terjadi karena : 

a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah; 

b. Ketentuan undang-undang.  



 

 

 

16

Pasal 27 UU nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan : 

Hak milik hapus bila : 

a. Tanahnya jatuh kepada Negara : 

1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 

3. Karena ditelantarkan; 

4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). 

b. Tanahnya musnah. 

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

4. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 

Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. 

5. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

6. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 584 

“ Hak Milik adalah sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan 

cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena 

daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang Undang maupun 

menurut surat wasiat, dan karena penunjukan, penyerahan berdasar atas 

suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh 

seseorang yang berhak bebas terhadap kebendaan itu.” 
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Pasal 1946 KUH Perdata : 

“ Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk 

dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan 

atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.” 

Pasal 1963 KUH Perdata : 

“ Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang 

sah, memperoleh suatu tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain 

yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, 

dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa 

yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak 

milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.” 

7. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan 

Nasional. 

8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan No. 1 Tahun 1989 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di 

Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten atau  Kota. 

9. Peraturan Perundangan lainnya maupun Peraturan-peraturan Daerah yang 

menyatakan tentang peraturan Pertanahan. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Jalan 

Gatot Subroto No.18, Ungaran. 

 

B. Obyek Kajian 

Obyek kajian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Objek kajian penelitian ini adalah pensertifikatan Tanah 

Negara bekas Bengkok menjadi Hak Milik. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :  

1) Responden 

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Kepala kelurahan, 

untuk daerah yang di wilayahnya terdapat tanah negara bekas bengkok. 

Dalam tugas akhir ini penulis mengambil data primer di Kelurahan 

Genuk Ungaran Kabupaten Semarang. 

 



 

 

 

19

2) Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yaitu Pejabat 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Kepala Kantor Pertanahan 

dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah. 

b. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan 

keterangan dari pejabat instansi terkait yaitu kepala kelurahan, kepala 

kantor pertanahan, kepala seksi hak atas tanah, maupun data dari hasil 

pengutipan peta dan data-data di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung 

kepada pimpinan dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

khususnya di bagian Hak Atas Tanah, yaitu Bapak Sumidi, S.H, M.Kn dan 

Bapak Slamet Setiyadi, A.Ptnh untuk memperoleh data yang menyangkut 

proses pensertifikatan Tanah Negara bekas Bengkok menjadi Hak Milik. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti 

dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui proses 
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pensertifikatan dari warga sampai terbit sertipikat, luas tanah yang 

disertipikatkan. 

c. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara 

membaca buku-buku literatur pertanahan, catatan-catatan atau dokumen-

dokumen penting lainnya kemudian mencatat pada bagian-bagian yang 

berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 

d. Metode Analisis Data 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode kualitatif 

( diperoleh dengan menggambarkan / melukiskan keadaan obyek 

penelitian ). Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data pada pola, kategori dan satuan uraian. 

Pada analisis data sebelumnya dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperlukan dan 

dilaksanakan terhadap berbagai jenis data yang ada pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang sebagai bahan penulis untuk 

membuat Tugas Akhir ini. 

b. Pengeditan Data  

Pengeditan data adalah pemeriksaan kembali informasi-informasi yang 

diperoleh dari sumber-sumber data. 

c. Verifikasi Data 
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Verifikasi data adalah penyusunan kategori yang merupakan suatu 

kumpulan data yang disusun atas dasar pikiran, instuisi, pendapat, dan 

kriteria. 

d. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif ( 

berdasarkan data yang disimpulkan ), yang merupakan suatu 

pengumpulan data yang dimulai dari data lapangan, dan kemudian 

memeriksa data itu kembali, mengelompokkan, dan kemudian 

menganalisis. Data kualitatif analisis ( diperoleh dengan 

menggambarkan / melukiskan keadaan obyek penelitian ) merupakan 

data yang diperoleh dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

obyek penelitian. Misalnya : seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-

lain berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang adalah salah satu dari 35 

Kantor Pertanahan di wilayah Propinsi Jawa Tengah, merupakan instansi 

yang menangani pelayanan publik di bidang Pertanahan di wilayah 

Pemerintah Kabupaten Semarang.  Sebagaimana telah diketahui bahwa 

bidang Pertanahan adalah bidang yang multi kompleks dan multi fungsi, 

banyak informasi yang dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan bidang 

Pertanahan, namun informasi mengenai bidang Pertanahan dirasakan 

masih sangat kurang, dan relatif sulit didapat. 

Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang berusaha 

menampilkan informasi bidang Pertanahan, baik mengenai informasi 

internal maupun eksternal. Informasi internal bisa digunakan oleh instansi 

yang lebih tinggi untuk keperluan pengawasan, pembinaan, dan 

monitoring pelaksanaan tugas. Informasi eksternal yang berupa produk 

atau outcome yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, dapat 

digunakan baik oleh masyarakat, PPAT / Notaris dan instansi lain pada 

jajaran pemerintahan untuk keperluan koordinasi. 
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Struktur organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 

meliputi : 

1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai pemimpin 

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi : 

a) Kepala Urusan Keuangan 

b) Kepala Urusan Umum 

3) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah membawahi : 

a) Kepala Sub Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

b) Kepala Sub Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

4) Kepala Seksi Penatagunaan Tanah membawahi : 

a) Kepala Sub Seksi Data Penggunaan Tanah  

b) Kepala Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah 

5) Kepala Seksi Hak Atas Tanah membawahi : 

a) Kepala Sub Seksi Pemberian Hak-hak Atas Tanah 

b) Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah 

c) Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Tanah 

6) Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah membawahi : 

a) Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi 

b) Kepala Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT 

c) Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pertanahan 

Kabupaten Semarang berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 

tentang Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Kepala Badan 
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Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989 tentang organisasi dan tata kerja 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi, Kabupaten / 

Kota. 

Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan dalam 

keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989, bahwa 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam keputusan ini 

disebut Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan 

Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam lingkungan wilayah Kabupaten 

Semarang, khususnya dalam pembuatan Surat Keputusan pemberian hak 

milik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Pertanahan 

mempunyai fungsi : 

a. Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, 

penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran 

dan pendaftaran tanah. 

b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan 

tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, 

pengukuran dan pendaftaran tanah. 

c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
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Selain tugas dan fungsi dari Kantor Pertanahan tersebut, 

dikemukakan pula tugas dari struktur organisasi yang ada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang yaitu sebagai berikut : 

1. Sub Bagian Tata Usaha 

a. Uraian tugas urusan umum 

1) Urusan umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, 

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Kantor 

Pertanahan. 

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam 

melaksanakan tugas dibidang surat menyurat, kepegawaian, 

perlengkapan dan rumah tangga kantor pertanahan; 

b) Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan 

kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang 

surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah 

tangga kantor pertanahan; 

c) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan, kebijaksanaan, pedoman, petunjuk teknis serta 

bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang 

tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. 

b. Uraian tugas urusan keuangan 

1) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan 

keuangan di lingkungan kantor. 
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2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu kepala sub bagian tata usaha dalam 

melaksanakan tugas di bidang keuangan; 

b) Menyampaikan saran dan atau pertimbangan kepada kepala 

sub bagian tata usaha tentang langkah atau tindakan yang 

perlu diambil di bidang keuangan; 

c) Menyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian 

bendaharawan, membantu kepala kantor / atasan langsung 

bendaharawan melaksanakan penutupan pembukaan secara 

rutin setiap akhir bulan. 

2. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah 

a. Uraian tugas sub seksi pengendalian penguasaan dan pemilikan 

tanah 

2) Sub seksi pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah 

mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penguasaan 

dan pemilikan tanah, pengalihan hak dan penyelesaian 

masalah. 

3) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu kepala seksi pengaturan penguasaan tanah 

dalam melaksanakan tugas di bidang penguasaan dan 

pemilikan tanah, pengalihan hak dan penyelesaian masalah; 
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b) Melaksanakan konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, 

sesuai tata cara yang ditetapkan, merencanakan dan 

melaksanakan pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah; 

c) Melaksanakan pengumpulan data status pemilikan dan 

penguasaan tanah khususnya yang berkaitan dengan tanah 

negara bebas serta tanah kelebihan maksimum dan tanah 

absente. 

b. Uraian tugas sub seksi penataan penguasaan dan pemilikan tanah 

1) Sub seksi penataan penguasaan dan pemilikan tanah 

mempunyai tugas melakukan kegiatan penegasan dan 

redistribusi tanah objek penguasaan tanah, absente dan 

konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, serta pengaturan 

pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi hasil sewa dan 

gadai tanah; 

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu kepala seksi pengaturan penguasaan tanah 

dalam melaksanakan tugas di bidang penegasan dan 

redistribusi tanah obyek penguasaan tanah, absente dan 

konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, serta pengaturan 

pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi hasil, sewa 

dan gadai tanah; 



 

 

 

28

b) Melaksanakan pengumpulan data status pemilikan dan 

penguasaan tanah khususnya yang berkaitan dengan tanah 

negara bebas serta kelebihan maksimum dan tanah absente; 

c) Menyampaikan dan atau pertimbangan kepada kepala 

tentang langkah atau tindakan yang perlu di bidang 

penegasan dan redistribusi tanah objek pengaturan 

penguasaan tanah absente, dan tanah partikelir, konsolidasi 

tanah perkotaan dan pedesaan, serta pengaturan 

pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi hasil, sewa 

dan gadai tanah. 

3. Seksi Penatagunaan Tanah 

a. Uraian tugas sub seksi data penatagunaan tanah 

1) Sub seksi data penatagunaan tanah mempunyai tugas 

mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data penatagunaan 

tanah. 

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu kepala seksi penatagunaan tanah dalam 

melaksanakan tugas di bidang pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data penatagunaan tanah; 

b) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan pekerjaan di bidang pengumpulan, pengelolaan 

dan penyajian data penatagunaan tanah; 
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c) Mengelola data hasil pengumpulan data di lapangan, 

menggambar konsep peta, menghitung dan membuat peta 

final serta membuat daftar data penatagunaan tanah. 

3. Uraian tugas sub seksi rencana dan bimbingan penatagunaan tanah 

1) Sub seksi rencana bimbingan penatagunaan tanah mempunyai 

tugas menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan tanah, 

memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada masyarakat, 

dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan tanah. 

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu kepala seksi penatagunaan tanah dalam 

melaksanakan tugas di bidang penyusunan rencana 

penatagunaan tanah, pemberian bimbingan penggunaan 

tanah kepada masyarakat, dan menyiapkan pengendalian 

perubahan penggunaan tanah; 

b) Melayani permintaan peta/data penatagunaan tanah yang 

diperlukan oleh instansi pemerintah, swasta dan 

masyarakat; 

c) Mengadakan penelitian dari segi aspek penatagunaan tanah 

yang ditujukan untuk mengarahkan peruntukan penggunaan 

tanah dan pemberian ijin lokasi. 

4. Seksi Hak Atas Tanah 

a. Uraian tugas sub seksi penyelesaian masalah pertanahan 
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1) Sub seksi penyelesaian masalah pertanahan mempunyai tugas 

menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah pertanahan. 

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a) Membantu kepala seksi hak-hak atas tanah dalam 

melaksanakan tugas dibidang penyelesaian masalah 

pertanahan; 

b) Mengadakan penyuluhan masalah pertanahan kepada 

masyarakat; 

c) Menerima dan mencatat buku register surat-surat yang 

berkenaan dengan sengketa tanah, meneliti dan 

mempelajari surat-surat pihak yang bersengketa serta 

menyiapkan konsep penyelesaiannya. 

b. Uraian tugas sub seksi pengadaan tanah 

1) Sub seksi pengadaan tanah mempunyai tugas menyiapkan dan 

melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah. 

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu kepala seksi hak atas tanah dalam melaksanakan 

tugas dibidang pengadaan tanah; 

b) Menyiapkan dan melakukan inventarisasi tanah-tanah 

instansi pemerintah yang ditujukan untuk penelitian status 

hak atas tanah bagi tanah-tanah milik negara; 

c) Menelaah dan mengolah permohonan pengadaan tanah 

dalam rangka pengadaan tanah bagi instansi pemerintah. 
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c. Uraian tugas sub seksi pemberian hak-hak atas tanah 

1) Sub seksi pemberian hak atas tanah mempunyai tugas dan 

menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan 

pemberian fatwa mengenai pembaruan, perpanjangan jangka 

waktu, pemberhentian dan pembatalan hak atas tanah kepada 

perorangan dan badan hukum swasta. 

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu kepala seksi hak atas tanah dalam melaksanakan 

tugas di bidang pemeriksaan dan pemberian fatwa 

mengenai pembaruan, perpanjangan jangka waktu, 

pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada 

perorangan dan badan hukum swasta; 

b) Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan 

kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang 

pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, 

pembaruan, perpanjangan jangka waktu, pemberhentian 

dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada perorangan dan 

badan hukum swasta; 

c) Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data yang 

berhubungan di bidang pemeriksaan dan pemberian fatwa 

mengenai pemberian, pembaruan, perpanjangan jangka 

waktu, pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah 

kepada perorangan dan badan hukum swasta. 



 

 

 

32

5. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 

a. Uraian tugas sub seksi pendaftaran hak dan informasi 

1) Sub seksi pendaftaran hak dan informasi mempunyai tugas 

menyiapkan pendaftaran hak berdasarkan pemberian hak dan 

pengakuan hak, mengumpulkan data hak atas tanah untuk 

pembuatan laporan dan penyajian informasi pertanahan, serta 

memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang 

pengukuran dan pendaftaran tanah. 

2) Uraian tugas pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah 

dalam melaksanakan tugas dibidang pendaftaran hak 

berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, 

mengumpulkan data hak atas tanah untuk pembuatan 

laporan dan penyajian informasi pertanahan, serta 

memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang 

pengukuran dan pendaftaran tanah; 

b) Mengumpulkan data-data dibidang pendaftaran tanah baik 

yang terdafatar dalam daftar umum maupun yang terdapat 

dalam warkah pendaftaran tanah dan mengelola data 

tersebut dalam rangka pembuatan laporan dan penyajian 

informasi pertanahan; 

c) Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan bidang pendaftaran 
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hak berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, 

mengumpulkan data hak atas tanah untuk pembuatan 

laporan dan penyajian informasi pertanahan, serta 

memelihara daftar-daftar umum dan warkah di bidang 

pengukuran dan pendaftaran tanah. 

b. Uraian tugas sub seksi peralihan hak, pembebanan hak dan PPAT 

1) Sub seksi peralihan hak, pembebanan hak dan PPAT 

mempunyai tugas menyiapkan penyelesaian peralihan hak atas 

tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan-bahan bimbingan 

PPAT, serta menyiapkan daftar isian dibidang pengukuran dan 

pendaftaran tanah. 

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah 

dalam melaksanakan tugas dibidang penyelesaian peralihan 

hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan-

bahan bimbingan PPAT, serta menyiapkan daftar isian di 

bidang pengukuran dan pendaftaran tanah; 

b) Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan 

informasi yang berhubungan dengan penyelesaian peralihan 

hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan bahan-

bahan bimbingan PPAT, serta menyiapkan daftar isian di 

bidang pengukuran dan pendaftaran tanah; 
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c) Mencatat permohonan peralihan hak atas tanah pada D.I. 

301c dan permohonan pembebanan hak atas tanah pada D.I. 

208b sesuai disposisi kepala seksi. 

c. Uraian tugas sub seksi pengukuran, pemetaan dan konversi 

1) Sub seksi pengukuran, pemetaan dan konversi mempunyai 

tugas melakukan pengukuran, pemetaan dan menyiapkan 

pendaftaran konversi tanah milik adat. 

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a) Membantu kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah 

dalam melaksanakan tugas di bidang identifikasi, 

pengukuran, pemetaan dan pendaftaran konversi tanah 

milik adat; 

b) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

pekerjaan di bidang identifikasi, pengukuran, pemetaan dan 

menyiapkan pendaftaran konversi tanah milik adat; 

c) Memproses konversi tanah milik adat, melakukan 

inventarisasi/identifikasi tanah adat, memeriksa bukti-bukti 

penguasaan tanah adat yang akan dikonversi. 

 

2. Proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi hak 

milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 

Februari 2006 dengan Bapak Slamet Setiyadi, A.Ptnh selaku Kepala Sub 
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Seksi Pemberian Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang diperoleh informasi tentang syarat permohonan hak milik atas 

tanah negara bekas bengkok dan proses pensertifikatannya. 

Proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi hak 

milik adalah sebagai berikut : 

Syarat syarat permohonan hak milik 

Syarat syarat permohonan hak milik adalah sebagai berikut : 

1) Hak milik dapat diberikan kepada : 

a) Warga Negara Indonesia (WNI) 

b) Badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu bank Pemerintah, badan 

keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. 

2) Permohonan untuk memperoleh hak milik atas tanah negara bekas 

bengkok 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, 

permohonan untuk memperoleh hak milik haruslah di tempuh 

sebagai berikut : 

a) Permohonan hak milik atas tanah negara bekas bengkok 

diajukan secara tertulis 

b) Permohonan Hak milik atas tanah negara bekas bengkok 

memuat : 

1. Keterangan mengenai pemohon : 
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a. Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, 

tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan 

mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi 

tanggungannya. 

b. Apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta 

atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat 

keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang 

tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang 

dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis 

dan data fisik : 

a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa 

sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti 

pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah, dan atau 

tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan 

pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-

surat bukti perolehan tanah lainnya; 

b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau 

Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya); 

c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian); 

d. Rencana penggunaan tanah; 

e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara). 
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3. Lain-lain : 

a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status 

tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk 

bidang tanah yang dimohon; 

b. Keterangan lain yang dianggap perlu. 

Syarat permohonan hak milik atas tanah negara bekas bengkok 

sesuai Standard Prosedur Operasional Pengaturan Pelayanan (SPOPP) 

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota : 

1) Keterangan mengenai pemohon : 

Fotocopy identitas pemohon atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan 

Domisili, dan SIM) yang telah ditunjukkan aslinya di hadapan 

Kasubag Tata Usaha/Petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. 

2) Keterangan mengenai data fisik : 

Kutipan Peta Bidang/Surat Ukur 

3) Keterangan mengenai data yuridis : 

a) Untuk Pemerintah Kabupaten yang telah ada perda tentang Sumber 

Pendapatan dan Kekayaan Desa yang mengatur mengenai 

pelepasan/tukar menukar tanah bengkok/tanah kas desa maka bagi 

desa yang sudah membentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) 

maupun belum mengacu pada ketentuan perda tersebut. 

b) Untuk Pemerintah Kabupaten yang belum ada perda tentang 

sumber pendapatan dan kekayaan desa : 
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1. Desa yang belum membentuk BPD tata cara tukar menukar 

/pelepasan tanah bengkok/tanah kas desa masih berlaku 

ketentuan lama yaitu keputusan desa, pengesahan bupati dan 

ijin gubernur. 

2. Desa yang sudah dibentuk BPD dengan bentuk produk hukum 

berupa Peraturan desa, maka diperlukan peraturan desa dan 

keputusan desa. 

c) Terhadap pelepasan berdasarkan ketentuan lama yang belum 

selesai, mengacu pada aturan peralihan Perda Kabupaten tentang 

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang mengatur 

pelepasan/tukar menukar tanah bengkok/tanah kas desa. 

d) Penetapan besarnya ganti rugi berupa uang atau tanah pengganti. 

e) Berita acara serah terima tanah pengganti. 

f) Akte/Surat pelepasan hak atas tanah bengkok/tanah kas desa yang 

dibuat dihadapan Notaris/Camat/Kepala Kantor Pertanahan 

setempat. 

g) Fotocopy petuk D/girik/Letter C Desa yang dilegalisir oleh Kepala 

Desa setempat (bagi yang sudah terdaftar dalam buku C Desa). 

h) Fotocopy sertipikat tanah pengganti (jika perolehannya berasal dari 

tukar menukar). 

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 9 Tahun 1999 pasal 103, kewajiban penerima hak atas tanah 

adalah : 
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Setiap penerima hak atas tanah harus memenuhi kewajiban sebagai 

berikut : 

a. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan uang 

pemasukan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Memelihara tanda batas; 

c. Menggunakan tanah secaraoptimal; 

d. Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah. 

e. Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup. 

f. Kewajiban yang tercantum dalam sertipikatnya. 

Selain kewajiban-kewajiban tersebut ada kewajiban yang harus 

diperhatikan bagi pemegang hak seperti yang tertuang dalam landasan 

teori. Sejauh ini para pemegang hak belum sepenuhnya melakukan 

kewajibannya sebagai pemegang hak. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 

dinyatakan mengenai tanah-tanah desa itu berupa tanah kas desa/bengkok 

atau lungguh, titisara, pargonan, kuburan dan lain-lain yang sejenis yang 

dikuasai dan merupakan kekayaan desa dengan peraturan ini dilarang 

untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk 

kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan melalui 

keputusan desa, jika desa yang bersangkutan telah memperoleh : 

a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan; 
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b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang 

senilai; 

c. Ijin tertulis dari Bupati (jika tanah tersebut di Kabupaten), dari 

Gubernur (jika tanah tersebut di Kota). 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 

2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa : 

1) Penentuan besar kecilnya penghasilan tetap berupa penggarapan tanah 

bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada 

perbandingan sebagai berikut: 

a. Kepala Desa 1 (satu) dari luas bengkok Kepala Desa 

b. Sekretaris Desa atau Carik 0,5 (nol koma lima) dari luas bengkok 

Kepala Desa 

c. Kepala Dusun atau dengan sebutan lain 0,25 (nol koma dua puluh 

lima) dari luas bengkok Kepala Desa.  

d. Kepala Urusan 0,20 (nol koma dua puluh) dari luas bengkok 

Kepala Desa. 

e. Unsur Pelaksana Teknis dan Pembantu Kepala Urusan 0,15 (nol 

koma lima belas) dari luas bengkok Kepala Desa. 

2) Kepala Desa hanya dapat diberikan hak penggarapan tanah bengkok, 

senilai maksimal : 

a. Empat hektar untuk jenis tanah irigasi teknis 

b. Enam hektar untuk jenis tanah irigasi setengah teknis 

c. Tujuh hektar untuk jenis tanah irigasi sederhana 
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d. Delapan hektar untuk jenis tanah tadah hujan atau 

e. Sepuluh hektar untuk jenis tanah tegalan (kering). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang 

Pemasukan dalam Pemberian Hak atas Tanah Negara, maka dapat 

ditentukan biaya atau uang pemasukan kas negara yang harus dibayarkan 

pemohon. 

Harga dasar adalah jumlah uang yang dijadikan dasar dalam 

perhitungan uang pemasukan. Dalam hal pemberian hak milik, hak guna 

bangunan, dan hak pakai yaitu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah yang 

bersangkutan dengan ketentuan apabila untuk tanah yang bersangkutan 

belum ditetapkan NJOPnya, maka harga dasar tanah ditetapkan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan dengan memperhatikan NJOP tanah yang sudah 

ditetapkan disekitar lokasi tersebut dan pendapat dari Kepala Kantor 

Pelayanan PBB setempat. (pasal 1) 

Besarnya uang pemasukan untuk pemberian hak milik ditetapkan 

dengan rumus : (pasal 3) 

a. Untuk tanah pertanian 

i) Sampai dengan seluas 2 hektar : 0% x luas tanah x harga dasar 

ii) 2 hektar sampai dengan 5 hektar : 2% x luas tanah x harga dasar 

iii) Lebih dari 5 hektar : 5% x luas tanah x harga dasar 

b. Untuk tanah non pertanian 

i) Sampai dengan seluas 200 m² : 0% x luas tanah x harga dasar 
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ii) 200 m² sampai dengan 600 m² : 2% x luas tanah x harga dasar 

iii) 600 m² sampai dengan 2000 m² : 4% x luas tanah x harga dasar 

iv) Lebih dari 2000 m² : 6% x luas tanah x harga dasar 

Pada tanah negara bengkok sebelumnya diadakan rapat/rembug desa 

yang membahas tentang ganti rugi atau tanah pengganti jika warga setuju, 

untuk kemudian mendapatkan Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Desa 

dan Surat Keputusan dari Lurah. Kemudian diajukan ke Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan Surat Keputusan dari 

Pimpinan DPRD, dan kemudian mendapatkan Surat Keputusan dari 

Bupati dan dilampiri persyaratan permohonan untuk kemudian dibawa ke 

Kantor Pertanahan.  

Setelah proses tersebut di atas maka pemohon mengajukan 

permohonannya  ke Kantor Pertanahan, prosesnya : 

1) Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan data 

pendukung lainnya yang tersedia pada loket II; 

2) Membayar biaya pemeriksaan tanah pada loket II; 

3) Pemeriksaan tanah ke lokasi obyek; 

4) Penerbitan Surat Keputusan pemberian hak dan hasilnya dapat diambil 

pada loket IV; 

5) Membayar uang pemasukan ke kas negara pada loket III. 

Dalam prakteknya ketentuan tersebut diatas belum bisa dilaksanakan 

sepenuhnya atau baru sebagian saja yang sudah dilaksanakan. Tetapi 

secara keseluruhan proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok 
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yang ada di Kelurahan Genuk Kabupaten Semarang sudah berjalan dengan 

baik walaupun belum bisa dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pensertifikatan 

tanah negara bekas bengkok menjadi hak milik. 

Dalam proses pensertifikatan tanah negara bengkok menjadi hak 

milik pasti ada kendala atau hambatan. Menurut wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 28 Februari 2006 dengan Bapak Slamet Setiyadi, 

A.Ptnh di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, hambatan yang 

dihadapi yaitu : 

1. Hambatan berasal dari pemohon : 

a. Kurang lengkapnya data dari pemohon baik data fisik maupun data 

yuridis. 

b. Adanya sengketa tanah yang dimohonkan. 

c. Belum diselesaikannya biaya yang dikenakan untuk pemasukan 

kas negara. 

2. Hambatan berasal dari Kantor Pertanahan : 

a. Kurang telitinya pegawai Kantor Pertanahan dalam meneliti 

kelengkapan berkas. 

b. Adanya pungutan liar di luar biaya yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah dengan berbagai macam alasan. 
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c. Keteledoran pegawai Kantor Pertanahan baik dalam pengisian data 

ataupun pemasukan data dalam menangani suatu berkas 

permohonan hak atas tanah. 

 

4. Solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses 

pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi hak milik  

Berdasarkan wawancara pada tanggal 28 Februari 2006 dengan 

Bapak Sumidi, SH.MKn di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

diperoleh solusi dari hambatan tersebut. 

1. Solusi hambatan dari pemohon 

a. Kurang lengkapnya data dari pemohon baik data fisik maupun data 

yuridis. 

Untuk kasus ini maka dari pihak Kepala Kantor setelah menerima 

berkas hendaknya : 

1) Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data 

fisik 

2) Mencatat dalam formulir isian. 

3) Memberikan tanda terima berkas permohonan. 

4) Memberikan kepada pemohon untuk melengkapi data fisik dan 

data yuridis melalui suatu pemberitahuan. 

Jika pemohon telah melengkapi data yang dibutuhkan maka 

permohonan dapat dilanjutkan, sebaliknya bila pemohon belum 

melengkapinya maka permohonan tersebut dapat ditahan dahulu 
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dan tidak boleh diteruskan, hal ini untuk mencegah terjadinya 

masalah yang tidak diinginkan. 

b. Adanya sengketa tanah yang dimohonkan 

Untuk kasus sengketa yang berkenaan dengan tanah yang dimohon 

dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, dalam hal ini pihak 

Kantor Pertanahan dapat menjadi penengah dan menyarankan agar 

diselesaikannya sengketa tersebut. Sengketa terjadi apabila ada 

pihak yang tidak setuju dengan batas tanah yang tidak sesuai 

dengan yang dimohon. Apabila sengketa dapat diselesaikan maka 

permohonan tersebut diproses untuk selanjutnya diterbitkan 

sertipikat. 

c. Belum diselesaikannya biaya yang dikenakan untuk pemasukan 

kas negara. 

Pemohon wajib untuk segera menyelesaikan agar permohonannya 

dapat diproses karena biaya yang dikenakan tersebut akan 

diserahkan kepada kas negara. Dari Kantor akan mengajukan 

rencana anggaran biaya kepada negara. Apabila dana sudah keluar 

maka permohonan tersebut akan segera diproses sehingga dapat 

diterbitkan sertipikat. 

2. Solusi hambatan dari Kantor Pertanahan 

a. Kurang telitinya pegawai Kantor Pertanahan dalam meneliti 

kelengkapan berkas. 
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Hendaknya pegawai Kantor Pertanahan memeriksa berkas 

permohonan dengan teliti agar masyarakat tidak merasa 

dipermainkan dengan ketidaktelitian petugas loket dalam 

memeriksa berkas. 

b. Adanya pungutan liar di luar biaya yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah dengan berbagai macam alasan. 

Dengan berbagai macam alasan pegawai atau petugas yang 

menangani proyek misalnya pengukuran sampai jadinya Gambar 

Ukur, mereka minta bayaran agar dalam pembuatan Gambar Ukur 

tersebut dapat terselesaikan. Tindakan ini berhubungan dengan 

mental dari pegawai itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini dapat 

dilakukan dengan melakukan pembinaan-pembinaan baik 

pembinaan mental maupun bimbingan dan pengarahan dari para 

pemuka agama, pimpinan atau pusat kepada pegawai Pertanahan 

agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak citra Kantor 

Pertanahan. 

c. Keteledoran pegawai Kantor Pertanahan baik dalam pengisian data 

ataupun pemasukan data dalam menangani suatu berkas 

permohonan hak atas tanah. 

Dapat dicegah dengan berhati-hati dalam menangani berkas 

permohonan jika masih terjadi dan tidak ada unsur kesengajaan 

maka dilakukan ralat tetapi jika ada unsur kesengajaan maka akan 

dikenakan sanksi pada pegawai yang bersangkutan. 
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B. Pembahasan 

1. Proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi hak 

milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

Dalam melaksanakan proses pensertifikatan tanah negara bekas 

bengkok menjadi hak milik haruslah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

Kewenangan teknis dalam permohonan untuk memperoleh hak milik 

atas tanah negara bekas bengkok di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang dilaksanakan oleh seksi hak-hak atas tanah, sedangkan 

pelaksanaan tugasnya ditangani oleh sub seksi pemberian hak-hak atas 

tanah. 

Tanah negara bekas bengkok Kelurahan Genuk yang dimohonkan 

haknya menjadi hak milik hanya sebagian dengan luas ± 6.764 m². 

Peningkatan hak atas tanah dilakukan secara kolektif, atas kesepakatan 

para warga. Setelah itu proses selanjutnya dilakukan rapat warga atau 

rembug desa dengan tujuan untuk mengetahui dan mendengarkan jika ada 

keberatan dari warga. 

Setelah tercapai kesepakatan dari para warga kemudian para warga 

menandatangani surat kesepakatan tersebut untuk kemudian diterbitkan 

berita acara rembug desa. Proses selanjutnya berita acara rembug desa 

tersebut di bawa ke Kantor Kelurahan untuk mendapatkan ijin dari 
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Kelurahan dan membahas tentang tukar menukar tanah Negara bekas 

bengkok yang ditempati penduduk, pembiayaan dan penunjukan tanah 

penggantinya. Setelah dicapai kesepakatan antara penduduk dengan aparat 

kelurahan mengenai tukar menukar tanah Negara bekas bengkok yang 

ditempati penduduk, pembiayaan dan penunjukan tanah penggantinya, 

selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Lurah Genuk. 

Proses selanjutnya Surat Keputusan Lurah dibawa ke Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang untuk mendapatkan Surat 

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang tentang persetujuan 

tukar menukar tanah Negara bekas bengkok Kelurahan Genuk. 

Selanjutnya Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang di 

bawa ke Kantor Bupati untuk mendapatkan Surat Keputusan Bupati 

Semarang tentang persetujuan pelepasan tanah Negara bekas bengkok 

Kelurahan Genuk untuk rumah tempat tinggal warga rw I Kelurahan 

Genuk Kecamatan Ungaran. 

Kemudian semua syarat-syarat dilampiri Surat Keputusan Bupati 

Semarang, Surat pelepasan hak, Surat keterangan tanah dari Lurah untuk 

kemudian di bawa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Di Kantor 

Pertanahan semua berkas di terima dan diteliti kemudian di bawa ke seksi 

Hak Atas Tanah, kemudian dibentuk Panitia “A” yang bertugas melakukan 

pengukuran ulang untuk memastikan luas dan melihat batas-batas tanah 

untuk selanjutnya diterbitkan surat ukur. 
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Setelah surat ukur diterbitkan dan diperiksa tanah yang bersangkutan 

tidak sedang dalam sengketa dengan tanah yang berbatasan proses 

selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik. 

Dalam pelaksanaannya proses sudah berjalan dengan baik tetapi 

ketentuan-ketentuan yang ada belum dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. 

 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pensertifikatan 

tanah negara bekas bengkok menjadi hak milik. 

Dalam proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi 

hak milik, banyak hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan-

hambatan tersebut berasal dari pemohon maupun instansi. Hambatan-

hambatan tersebut yaitu : 

1. Sulit tercapainya kata sepakat dari warga karena ada warga yang 

merasa keberatan dengan beban biaya tanah pengganti. 

2. Terlalu banyak proses birokrasi dari Instansi yang berbelit-belit 

sehingga menyulitkan para penduduk. 

3. Banyaknya biaya-biaya yang tidak jelas dipungut dari warga 

Setiap usaha pasti mempunyai hambatan, dan hambatan-hambatan 

tersebut seharusnya bisa ditekan dengan adanya kesadaran para pemohon 

dan pegawai instansi. Seperti yang tercantum dalam hak menguasai dari 

Negara disitu semua wewenang sudah disebutkan, dan kewajiban-

kewajiban pemegang hak atas tanah telah dijelaskan dan dari situlah 
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seharusnya para pemegang hak menyadari kewajiban mereka sehingga 

dapat memperkecil hambatan yang dihadapi. 

 

3. Solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses 

pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi hak milik. 

Proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi hak 

milik mempunyai hambatan yang berasal dari pemohon maupun instansi. 

Untuk memperkecil atau mengurangi hambatan tersebut, maka solusi yang 

harus ditempuh : 

1. Seharusnya kesadaran para warga lebih ditingkatkan melalui 

pendekatan-pendekatan secara sosial. 

2. Para aparat Pemerintah seharusnya lebih menyadari dan menjalankan 

sesuai peraturan yang berlaku. 

3. Peraturan yang di buat harus lebih tegas yang mengatur tentang biaya 

atau uang pemasukan dan sanksi yang tegas bagi para pegawai yang 

melakukan pungutan liar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

51

BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi hak milik 

dilaksanakan dengan cara diadakan rembug desa, kemudian mendapatkan 

Berita Acara Musyawarah Kelurahan/Desa dan Surat Keputusan dari 

Lurah. Kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 

mendapatkan Surat Keputusan dari Pimpinan DPRD, dan kemudian 

mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati kemudian dilampiri persyaratan 

permohonan dan di bawa ke Kantor Pertanahan untuk selanjutnya 

diterbitkan Sertipikat.  

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pensertifikatan yaitu 

sulit tercapainya sepakat dari warga, birokrasi yang berbelit-belit dari 

aparat Pemerintah, banyaknya biaya yang tidak jelas yang dipungut dari 

warga. 

3. Solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses 

pensertifikatan yaitu ditingkatkannya kesadaran para warga, peraturan 

yang lebih tegas yang mengatur tentang biaya dan sanksi yang tegas. 

 

B. Saran 

1. Hendaknya Pemerintah melakukan proses pensertifikatan massal terhadap 

tanah-tanah yang belum memiliki kepastian hak, supaya masyarakat 
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mendapatkan bukti hak yang jelas, sehingga harga tanah tersebut menjadi 

lebih meningkat. 

2. Memberikan pinjaman kredit kepada penduduk yang kurang mampu agar 

dapat meningkatkan haknya menjadi hak milik. 

3. Perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat, aparat Pemerintah dan 

Instansi Kantor Pertanahan agar proses pensertifikatan dapat berjalan 

sesuai dengan yang diinginkan. 
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