
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tertib Administrasi Pertanahan 

Administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-

sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam 

pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui 

fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

Murad (1997:1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pertanahan 

adalah: “Suatu kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah di dalam mengatur 

hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA)”. 

Administrasi Pertanahan menurut Murad (1997:1) adalah: “Suatu usaha 

dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan 

menggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan seseuai dengan Per-Undang-

Undangan yang berlaku.” 

Menurut Herman Hermit Administrasi Pertanahan (land 

administration) (2008:4) adalah pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan 

hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan hak, 



pemecahan hak, pembebanan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, 

serta izin penunjukan dan penggunaan tanah. Lihat juga definisi: Hak-hak atas 

tanah dan Pendaftaran Tanah. 

Adapun Tujuan dari Administrasi Pertanahan adalah sebagai berikut:  

1. Komponen yuridis memegang kendali utama dalam administrasi 

pertanahan untuk  mendapatkan kepastian hak atas tanah. 

2. Komponen Regulator yang penting untuk dihubungkan dengan 

pembangunan dan pengunaan lahan. Hal ini termasuk pembangunan lahan 

dan ketatnya penggunaan pajak melalui mekanisme yang berlaku. 

3. Komponen fiskal lebih mengutamakan pada pemberian pajak lahan yang 

menunjang perekonomian. Proses ini digunakan untuk mendukung 

naiknya nilai pengumpulan dan produksi, serta sebagai insentif untuk 

mendisrtibusikan lahan terhadap tujuan-tujuan khusus lainnya. 

4. Manajemen informasi, untuk memberi berbagai kelengkapan data yang 

memuat tiga aspek diatas yaitu fiskal kadaster dalam nilai dan pajak, dan 

pembagian wilayah dari sistem informasi yang lain dalam perencanaan dan 

pematuhan peraturan yang berkaitan. 

Manfaat dari administrasi pertanahan itu adalah :  

1. Memberikan jaminan atas kepastian hak, maksud semakin jelas penentuan 

hak milik seseorang akan mempermudah untuk orang tersebut 

mempertahankan haknya atas klaim dari orang lain. 



2. Stabilitas sosial, catatan publik yang tepat akan melindungi dari   

pengunjingan mengenai kepemilikan yang sah (bila nantinya ada yang 

menggugat), dan membantu menyelesaikan masalah-masalah lain dengan 

cepat sejak batasan dan kepemilikan tanah dibuat . 

3. Kredit, catatan publik akan mengurangi ketidakpastian informasi melalui 

pemberian kewenagan pada kreditor untuk menentukan apakah peminjam 

potensial telah memiliki hak untuk pemindahan hak yang diminta menurut 

apa yang diminta sebagai jaminan peminjam. 

4. Proses perbaikan lahan, pembaharuan jaminan atas kepastian hak pemilik 

akan menaikan kecenderungan seseorang untuk mencari keuntungan 

ketika akan berinvestasi pada bangunan, peralatan atau perbaikan 

infrastruktur termasuk pengukuran perlindungan lahan. Cara kredit yang 

sudah diperbaiki menyediakan sumber daya keuangan yang bisa 

mempengaruhi nilai lahan. 

5. Produktivitas, faktor-faktor seperti nilai guna, perpindahan lahan, 

kepemilikan, pembanguan, hak atas tanah dan lain-lain dikombinasikan 

untuk meyakinkan bahwa lahan itu sedang berkembang menuju nilai dan 

manfaat yang terbaik, misalnya, pertanian komersil dilakukan oleh petani 

yang cerdik untuk mendapatkan keuntungan dan lahan lebih. Beda dengan 

petani biasa yang tidak bisa mengembangkan lahannya. 

6. Likuiditas, ketika hak kepemilikan sudah dapat legalitas formal aset-aset 

tersebut bisa ditukar dengan cepat dalam skala besar dan pada harga yang 

rendah. Pada Negara-negara berkembang, mayoritas hak kepemilikan 



dalam stastus informal,oleh karena itu mereka tidak dapat memasuki 

tempat pasaran formal sebagai aset yang bisa dinegosiasikan. 

Sedangkan pengertian Tertib Administrasi Pertanahan menurut Ali 

Achmad Chomzah (2004:74) merupakan keadaan dimana untuk setiap bidang 

telah tersedia aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan 

kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan lengkap. 

Selain hal tersebut terdapat mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan dibidang 

pertanahan yang sederhana, cepat dan massal yang dilaksanakan secara tertib dan 

konsisten. 

 Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) negara sebagai organisasi 

kekuasan rakyat pada tingkatan yang tertinggi menguasai tanah untuk 

dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan semangat 

perubahan dan pembaharuan secara mendasar terhadap struktur pertanahan agar 

dapat memenuhi kepentingan dan keadilan bagi rakyat maka sebagai perwujudan 

dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

 Undang-undang Pokok-Pokok Agraria ini merupakan fundamental 

pengaturan dan pembaharuan struktur pertanahan di Indonesia. Tujuan pokok dari 

UUPA adalah: 

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

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan 

keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka 

masyarakat adil dan makmur. 



2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan. 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Terlepas dari pengertian tentang administrasi pertanahan, yang perlu 

dicapai dalam pelaksanaan administrasi adalah terwujudnya tertib administrasi 

pertanahan, yaitu :  

1. Setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai data fisik dan yuridis,   

penguasaan, penggunaan, nilai tanah, jenis tanah dan jenis hak yang 

dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap.  

2. Terdapat mekanisme prosedur/tata cara pelayanan di bidang pertanahan 

yang sederhana, cepat dan murah, namun menjamin kepastian hukum yang 

dilaksanakan secara tertib dan konsekuen. 

3. Penyimpanan warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan 

pensertipikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin 

keamanannya. 

2.2 Pendaftaran Tanah 

Menurut A.P Perlindungan, sebagaimana dikutip oleh Urip Santoso 

(2010:2), pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre, yang dalam bahasa Belanda 

disebut Kadaster. Cadastre adalah suatu istilah teknis untuk suatu record 

(rekaman) yang menunjukan kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain 

atas hak) terhadap suatu bidang tanah. 



Boedi Harsono (2005:474) mengatakan bahwa, Pendaftaran tanah adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan 

dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan 

daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah 

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya. 

Landasan yuridis pengaturan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) 

yang berbunyi sebagai berikut : Untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut 

ketentuan yang diatur dengan Peraturan pemerintah. 

 Pada pelaksanaan administrasi pertanahan ada aspek yang penting untuk 

menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, yaitu pendaftaran tanah. 

Pendaftaran tanah ini lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 

tahun 1997 tentang pedoman pendaftaran tanah. 

Bunyi PP No. 24 Tahun 1997 “Ringkasan : 

1. Pendaftaran tanah bertujuan : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepadapemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun 

dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 



b.  Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 

yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi 

pertanahan. 

2.        Obyek pendaftaran tanah meliputi: 

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

usaha,  hak guna bangunan dan hak pakai; 

b.   Tanah hak pengelolaan; 

c.   Tanah wakaf; 

d.   Hak milik atas satuan rumah susun; 

e.   hak tanggungan; 

f. tanah Negara. 

3.  Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran 

Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2171) dinyatakan tidak berlaku. 

Terbitnya PP 24 Tahun 1997 tersebut dilatarbelakangi oleh adanya 

kesadaran akan semakin pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang 

semakin memerlukan dukungan kepastian hukum dibidang pertanahan. Dengan 

berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang baru tersebut, 

maka semua peraturan perundang-udangan sebagai pelaksanaan dari PP No.10 



Tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau 

diganti berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997. Asas-asas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah tersebut 

dimaksudkan untuk hal-hal sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

1. Asas sederhana, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun 

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama para pemegang hak-hak atas tanah. 

2. Asas aman, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah 

perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu 

sendiri. 

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

yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi lemah. 

4. Asas mutakhir, dimaksudkan sebagai kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 

yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu 

diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada kemudian hari sehingga data yang tersimpan dikantor 

pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan. 

5. Asas terbuka, dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat agar memperoleh keterangan mengenai data mengenai 

pertanahan yang benar setiap saat. 



 Pendaftaran Tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, 

pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dan pemerintah. Peraturan Pemerintah N0. 24 Tahun 1997 ini telah memperkaya 

ketentuan Pasal 19 UUPA, yaitu :  

a.  Bahwa diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya 

diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.  

b. Di zaman informasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor di depan 

haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk 

sesuatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat 

merencanakan pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri 

informasi itu penting untuk dapat mewujudkan sesuatu yang diperlukan terkait 

tanah. Informasi tersebut dapat bersifat terbuka untuk umum, artinya dapat 

diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah dan 

bangunan yang ada.  

c.   Untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan suatu hal wajar. 

Kebijakan pokok pertanahan dan sekaligus arah pembangunan di bidang 

pertanahan adalah sukses pemecahan masalah pertanahan.  

2.2.1. Sistem Pendaftaran Tanah  

 Adrian Sutedi (2010:117) sistem pendaftaran tanah yang diterapkan 

disuatu negara didasarkan pada asas hukum yang dianut oleh negara tersebut 

dalam mengalihkan hak atas tanah. Ada dua macam asas hukum, yaitu asas itikad 

baik dan asas nemo plus yuris. Asas itikad baik berarti orang yang memperoleh 

suatu hak dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah menurut 



hukum. Sedangkan asas nemo plus yuris berarti orang tidak dapat mengalihkan 

hak melebihi hak yang ada padanya. 

 Sistem pendaftaran itikad baik menggunakan sistem publikasi positif, 

menurut Effendi Perangin dikutip oleh Urip Susanto (2010:263) sistem publikasi 

positif mengandung pengertian apa yang terkandung dalam buku tanah dan surat-

surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak, 

sehingga pihak ketiga yang bertindak atas bukti-bukti tersebut mendapatkan 

perlindungan yang mutlak sekalipun dikemudian hari terbukti bahwa keterangan 

yang terdapat didalamnya tidak benar. Mereka yang dirugikan akan mendapat 

kompensasi dalam bentuk lain. 

 Menurut Arie S. Hutagalung sebagaimana dikutip oleh Urip Susanto 

(2010:263-264), orang yang mendaftar sebagai sebagai pemegang hak atas tanah 

tidak dapat di ganggu gugat lagi haknya dan negara sebagai pendaftar menjamin 

bahwa pendaftaran yang dilakukan adalah benar.  

 Adrian Sutedi (2010:118) sistem pendaftaran nemo plus yuris adalah 

sistem publikasi negatif, digunakan untuk melindungi pemegang hak yang 

sebenarnya yang terdaftar atas nama siapa pun. Pada sistem publikasi negatif 

sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat. 

 Menurut Boedi Harsono (2005:477) sistem publikasi yang digunakan 

diindonesia mengacu kepada penjelasan Pasal 32 ayat (2), Peraturan pemerintah 

nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah), sistem 

publikasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi negatif yang 

mengandung unsur positif . Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur 



positif menurut Urip Susanto (2010:271-272) hal ini dapat dibuktikan dari hal-hal 

berikut: 

1. Pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat, bukan sebagai alat pembuktian yang mutlak 

(sistem publikasi negatif). 

2. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak 

(registration of titles), bukan sistem pendaftaran akta (registration of deed) 

(sistem publikasi positif). 

3. Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis (sistem 

publikasi negatif). 

4. Petugas pendaftaran tanah bersifat aktif meneliti kebenaran data fisik dan 

yuridis (sistem publikasi positif). 

5. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian 

hukum (sistem publikasi positif). 

6. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan 

keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan 

sertifikat atau mengajukan gugatan kepengadilan agar sertifikat dinyatakan 

tidak sah (sistem publikasi negatif).  

2.3  Tanah 

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan 

manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas 

tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. 

Sejarah perkembangan dan kehancurannya ditentukan pula oleh tanah, masalah 



tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan dahsyat karena manusia-

manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah orang atau bangsa lain karena 

sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya. 

Tanah atau lahan merupakan suatu rahmat dan anugerah dari Allah SWT 

yang sengaja diciptakan untuk tempat bermukimnya mahluk hidup dalam 

melangsungkan kehidupannya. Pengertian ini memberikan makna bahwa manusia 

sebagai mahluk hidup sangat membutuhkan tanah/lahan, baik digunakan sebagi 

tempat tinggal, tempat bercocok tanam, maupun untuk tempat usaha lainnya, 

sementara persediaan lahan yang ada sangat terbatas. Oleh karena itu ada 

kecenderungan bahwa setiap orang berusaha menguasai dan mempertahankan 

bidang-bidang tanah atau lahan tertentu termasuk mengusahakan status hak 

kepemilikannya.  

Kepemilikan tanah yang  semula adalah dari tanah negara yaitu lahan tidur 

di manfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun ada yang berkebun perorangan 

dan ada yang berkebun membentuk kelompok tani,  selama sepuluh tahun 

berkebun lalu tanah tersebut diajukan untuk dibuatkan surat segel tanah yang 

disahkan oleh Kepala dusun, RT, dan Kepala desa. Tanah kebun tersebut apabila 

dijual oleh pemiliknya kepada orang lain atau kepada pihak kedua maka surat 

segel tanah tersebut menjadi surat induk (Surat awal pembuatan dari Pihak 

pertama yang dijual ke pihak kedua) apabila tanah kebun tersebut di jual hanya 

separuh dari luas tanah maka surat induk segel tersebut masih dipegang oleh 

Pihak pertama, hanya di belakang surat segel tanah tersebut ada keterangan bahwa 

sudah di jual ke pihak kedua tertera dengan ukuran luas tanahnya.  



Masalah yang dihadapi adalah apabila orang yang punya surat induk sudah 

meninggal dunia atau pindah tempat tinggal ke daerah lain,  sedangkan sisa tanah 

tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain lalu surat Induk tanah tersebut sudah 

berpindah tangan, maka pihak kedua yang pertama membeli separuh tanah 

tersebut kesulitan untuk mencari surat induk dari pihak pertama untuk sebagai 

lampiran membuat surat PPAT di kantor camat. Hal inilah akan menimbulkan 

orang akan membuat lagi surat induk segel tanah baru sehingga surat induk tanah 

tersebut menjadi dua surat dan dua orang pemegang surat induk pada tanah yang 

sama. 

Perlu pendataan ulang setiap kepemilikan tanah di kantor desa terutama 

pada tanah lahan kosong dan tanah kebun dan tanah pertanian, karena yang sering 

bermasalah adalah tanah lahan kosong atau tanah kebun bisa tumpang tindih 

kepemilikannya, sering ditemui adanya pembuatan surat segel tanah berbeda RT 

nya. 

Sebenarnya di jaman canggih sekarang sudah adanya komputer semua data 

kepemilikan tanah bisa dimasukan database dengan mudah mengetahui 

kepemilikan tanah yang pertama sampai seterusnya dijual kepada siapa, maka 

tidak akan sampai terjadi ada yang bikin surat tanah dua kali pada tanah tersebut. 

hanya karena administrasi kantor desa masih pakai mesin ketik manual untuk 

mengetik blanko surat segel tanah, seharusnya di jaman sekarang dibuatkan 

format khusus on line pakai komputer data kepemilikan tanah seluruh indonesia 

pakai nomor register di segel tersebut.  



Di Indonesia orang yang punya segel tanah tidak dikenai pajak tanah, 

hanya yang punya surat tanah PPAT di kenai pajak bumi (PBB). Di segel tertulis 

bahwa “apabila terjadi perselisihan maka menjadi tanggungjawab Pihak pertama 

dengan pihak kedua,”  hal ini sepertinya tidak menjadi beban bagi kepala desa dan 

staffnya atas  kesalahannya membuat surat segel tanah double ( satu tanah ada dua 

surat) sehingga menjadi sengketa,  seharusnya salah satu surat yang dianggap 

tidak sah harus dikembalikan ke kantor desa atau dibuatkan surat pemberitahuan 

kepada yang memegang surat tersebut, Tetapi dari kantor desa lurahnya tidak 

bersedia mengambil dan membuat surat pembatalan, selama surat segel tanah 

tersebut masih dipegang oleh pihak pertama, maka tanah tersebut bisa dia 

tawarkan lagi ke orang lain dan bisa juga suratnya tersebut dipakai buat agunan 

pinjam uang  ke Koperasi simpan pinjam.  

Masalah tanah hak guna bangunan (HGB) yang seharusnya masih tanah 

pemerintah, karena yang menempati tanah tersebut sudah puluhan tahun lalu 

mengajukan membuat surat segel tanah dibuatkan oleh kantor desa, kemudian 

tanah tersebut dijual kepada pihak kedua, setelah puluhan tahun ternyata tanah 

tersebut akan diambil kembali oleh pemerintah, semua warga yang menempati 

tanah tersebut harus membongkar tempat tinggalnya, inilah yang jadi masalah, 

 masyarakat terkadang membeli tanah tidak tahu kalau tanah tersebut masih status 

hak guna bangunan (HGB) seharusnya setiap tanah milik pemerintah ( tanah milik 

negara) ada plang pemberitahuan tanah milik negara lengkap dengan batas 

ukurannya agar masyarakat tahu dan tidak tertipu oleh adanya pihak-pihak 

tertentu yang menjual tanah tersebut. 



Untuk itu masyarakat harus nya lebih berhati-hati lagi dalam membeli 

tanah, lihatlah surat induk tanah tersebut dengan baik tahun berapa diterbitkan, 

sebelum membeli cek dan pastikan di kantor desa apakah benar tanah tersebut 

tidak sengketa atau tidak double suratnya ( satu tanah dua surat ) Solusi terbaik 

adalah dari pemerintah agar membuatkan patok khusus dari badan pertahanan dan 

plang nama pemilik di lokasi tanah tersebut, patok tanah tersebut ada nomor 

registernya sesuai nomor surat segel tanahnya, apabila dijual kembali maka patok 

tanah tersebut diganti menjadi nomor register baru dan diganti plang nama 

pemiliknya, pengantian patok  di lokasi tanah tersebut harus di saksikan oleh 

ketua RT, Staff  lurah ( kepala desa)  dan petugas PPAT ( Staff Camat ), dengan 

seringnya staff desa turun ke lokasi tanah langsung maka tidak akan terjadi 

pembuatan surat tanah double,  menghindari terjadinya satu tanah ada dua surat 

kepemilikan. 

Dengan digantinya patok di lokasi tanah ke nomor register baru maka 

pihak pertama tidak bisa lagi membuat ulang surat tanah tersebut, walaupun di 

katakan surat induknya hilang, sedangkan nomor patok tersebut sudah berganti 

atas nama pihak kedua, jadi nomor patok tanah tersebut berganti bukan miliknya 

lagi,  hal ini dapat mengatasi tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah, 

karena di kantor desa punya arsip nomor patok sesuai nomor regiter surat pada 

setiap kepemilikan tanah. 



Dengan sistem pembuatan patok baru sesuai nomor register surat segel 

tanah dapat mengatasi masalah sengketa tanah, hal ini bisa diterapkan di seluruh 

Indonesia. 

2.4 Sertifikat Tanah 

Pada dasarnya istilah “sertifikat” itu sendiri berasal dari bahasa Inggris 

(certificate) yang berarti ijazah atau Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat 

tertentu. Dengan pemberian surat keterangan berarti Pejabat yang bersangkutan 

telah memberikan status tentang keadaan seseorang. Istilah “Sertifikat Tanah” 

dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang 

hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan penerbitan 

sertifikat hak atas tanah bahwa telah menerangkan bahwa seseorang itu 

mempunyai hak atas suatu bidang tanah, ataupun tanah seseorang itu dalam 

kekuasaan tanggungan, seperti sertifikat Hipotek atau Kreditverband, berarti tanah 

itu terikat dengan Hipotek atau Kreditverband  (Budi Harsono:1998). 

Sertifikat menurut PP No. 24 Tahun 1997 adalah satu lembar dokumen 

surat tanda bukti hak yang memuat data yuridis dan data fisik obyek yang 

didaftar, untuk hak masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. Data 

yuridis diambil dari buku tanah, sedangkan data fisik diambil dari surat ukur. 

Pengertian Sertifikat Tanah dapat dilihat dasarnya yaitu dalam Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19, menyebutkan bahwa: Ayat (1)   Untuk 

menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 



Peraturan Pemerintah. Ayat (2)  Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini 

meliputi :  

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.  

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

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

yang kuat 

Dengan berdasar ketentuan Pasal 19 UUPA, khususnya ayat (1) dan (2), 

dapat diketahui bahwa dengan pendaftaran tanah/pendaftaran hak-hak atas tanah, 

sebagai akibat hukumnya maka pemegang hak yang bersangkutan akan diberikan 

surat tanda hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap 

pemegang hak atas tanah tersebut. 

Sertifikat Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah atau disebut juga 

Sertifikat Hak terdiri salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dijilid dalam 1 

(satu) sampul. Sertifikat tanah memuat:  

a. Data fisik: letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan beban yang 

ada di atas tanah;  

b.  Data yuridis: jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, 

hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak. 

Istilah “sertifikat” dalam hal dimaksud sebagai surat tanda bukti hak atas 

tanah dapat kita temukan di dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah 



(PP) Nomor 10 Tahun 1961, bahwa: Ayat (3)   Salinan Buku Tanah dan Surat 

Ukur setelah dijahit secara bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang 

bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut Sertifikat  dan diberikan 

kepada yang berhak”. Ayat (4)   Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah 

surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok 

Agraria”. 

Serifikat hak atas tanah ini diterbitkan oleh Kantor Agraria Tingkat II 

(Kantor Pertanahan) seksi pendaftaran tanah. Pendaftaran itu baik untuk 

pendaftaran pertama kali (recording of title) atau pun pendaftaran berkelanjutan 

(continious recording) yang dibebankan oleh kekuasaan hak menguasai dari 

negara dan tidak akan pernah diserahkan kepada instansi yang lain. Sertifikat 

tanah yang diberikan itu dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah, apabila 

dipersengketakan. 

Berdasarkan keadaan bahwa pada saat ini banyak terjadi sengketa di 

bidang  pertanahan, sehingga menuntut peran maksimal dan profesionalisme yang 

tinggi dari petugas Kantor Pertanahan yang secara eksplisit (tidak berbelit-belit) 

tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan waktu untuk 

menyelesaikan proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan maupun pengenaan 

sanksi kepada petugas Kantor Pertanahan apabila melakukan kesalahan dalam 

pelaksanaan seluruh dan atau setiap proses dalam pendaftaran tanah.  

Hal ini erat kaitannya dengan hakikat dari sertifikat tanah itu sendiri, yaitu: 

Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak baik oleh manusia secara 



perorangan maupun suatu badan hukum, merupakan alat bukti yang kuat bahwa 

subjek hukum yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah pemegang hak 

sesungguhnya, sebelum dibuktikan sebaliknya atau telah lewat jangka waktu 5 

(lima) tahun sejak penerbitan sertifikat tanah; Memberikan kepastian mengenai 

subjek dan objek hak atas tanah serta status hak atas tanah tersebut. 

2.5 Kajian Terdahulu 

Dalam Skripsi DEDDY ARIF BUDHIARSA (Kinerja Kantor Pertanahan 

dalam Pelayanan Sertifikat : 2009) penyelesaian peralihan hak atas tanah setiap 

bulannya yang bisa dikatakan lebih dari separo bahkan hampir semua permohonan 

peralihan hak atas tanah dapat diselesaikan tepat waktu dan juga tepat mutu. Di 

Kota Surakarta sendiri tanah yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan sebanyak 

95%, hal ini menunjukan Kantor Pertanahan Kota Surakarta sudah cukup 

mencapai target , hanya 5% yang belum terdaftar.  

Dalam tesis Siti Prihatin Yulianti,SH ( Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematik dan Pengaruhnya Terhadap Tertib Pertanahan:2008) 

1. Pelaksaanaan pendaftaran tanah sistematik di kelurahan Serdang Jakarta 

Pusat berpengaruh positif terhadap terciptanya tertib pertanahan, 

khususnya terhadap tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan, yang 

ditunjukkan dengan banyaknya bidang tanah yang telah mampu 

disertipikatkan dalam proses pendaftaran tanah ini. Hal ini akan 

berdampak terhadap penurunan jumlah sengketa tanah, oleh karena warga 

telah memiliki tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) dan 

terdapatnya data pertanahan yang lengkap. 



2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksaanaan pendaftaran tanah 

di kelurahan Serdang Jakarta Pusat adalah kurangnya pengetahuan hukum 

pertanahan yang dimilik oleh warga, rendahnya tingkat perekonomian 

yang berdampak terhadap kemampuan warga dalam pembayaran BPHTB 

(Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan diperlukannya waktu 

panjang untuk memberikan pengarahan kepada warga. 

2.6 Konsep Islam Tentang Kepemilikan Tanah 

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi –

termasuk tanah– hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT : 

¬! uρ à7 ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ ( ’ n< Î) uρ «! $# ç�� ÅÁyϑ ø9 $# ∩⊆⊄∪    

”Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah 

kembali (semua makhluk).” (QS An-Nuur [24] : 42).  

Allah SWT juga berfirman: 

… çµs9 à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ( Ç‘øt ä† àM‹ Ïϑãƒuρ ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & ó x« í�ƒÏ‰ s% ∩⊄∪     

 
”Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan 

mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Hadid 

[57]:2). 

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu 

(termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Kemudian, Allah SWT sebagai 

pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola 

milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT: 
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”Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan 

kamu menguasainya.” (QS Al-Hadid [57] : 7). Menafsirkan ayat ini, Imam 

Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan 

(ashlul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak 

mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang 

diridhai oleh Allah SWT.”  

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang 

filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu :  

1. Pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT.  

2. Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada 

manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. 

Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu 

hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali 

hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam). Mengatur pertanahan dengan hukum 

selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki. 

Firman Allah SWT: 
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”Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam 

menetapkan hukum.” (QS Al-Kahfi [18] : 26).  

2.6.1 Kepemilikan Tanah dan Implikasinya 

Kepemilikan (milkiyah, ownership) dalam Syariah Islam didefinisikan 

sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan 

suatu benda. Kepemilikan tidaklah lahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan 

dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. Syariah Islam telah mengatur 

persoalan kepemilikan tanah secara rinci, dengan mempertimbangkan 2 (dua) 

aspek yang terkait dengan tanah, yaitu:    

(1)  zat tanah (raqabah al-ardh), dan  

(2) manfaat tanah (manfaah al-ardh), yakni penggunaan tanah untuk 

pertanian dan sebagainya. 

Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) macam tanah yaitu :  

(1) tanah usyriah (al-ardhu al-’usyriyah), dan  

(2) tanah kharajiyah (al-ardhu al-kharajiyah.  

Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai 

tanpa peperangan, contohnya Madinah Munawwarah dan Indonesia. Termasuk 

tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan, 

misalnya Makkah, juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (ihya`ul 

mawat). Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu, baik zatnya (raqabah), 

maupun pemanfaatannya (manfaah). Maka individu boleh memperjualbelikan, 

menggadaikan, menghibahkan, mewariskan, dan sebagainya. Tanah usyriyah ini 



jika berbentuk tanah pertanian akan dikenai kewajiban usyr (yaitu zakat pertanian) 

sebesar sepersepuluh (10 %) jika diairi dengan air hujan (tadah hujan). Jika diairi 

dengan irigasi buatan zakatnya 5 %. Jika tanah pertanian ini tidak ditanami, tak 

terkena kewajiban zakatnya. Sabda Nabi SAW,”Pada tanah yang diairi sungai dan 

hujan zakatnya sepersepuluh, pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya 

setengah dari sepersepuluh.” (HR Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud). 

Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian, misalnya berbentuk 

tanah pemukiman penduduk, tidak ada zakatnya. Kecuali jika tanah itu 

diperdagangkan, maka terkena zakat perdagangan. Jika tanah usyriah ini dibeli 

oleh seorang non muslim (kafir), tanah ini tidak terkena kewajiban usyr (zakat), 

sebab non muslim tidak dibebani kewajiban zakat.  Tanah Kharajiyah adalah 

tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (al-harb), misalnya tanah 

Irak, Syam, dan Mesir kecuali Jazirah Arab, atau tanah yang dikuasai melalui 

perdamaian (al-shulhu), misalnya tanah Bahrain dan Khurasan. Tanah kharajiyah 

ini zatnya (raqabah) adalah milik seluruh kaum muslimin, di mana negara melalui 

Baitul Mal bertindak mewakili kaum muslimin. Ringkasnya, tanah kharajiyah ini 

zatnya adalah milik negara. Jadi tanah kharajiyah zatnya bukan milik individu 

seperti tanah kharajiyah. Namun manfaatnya adalah milik individu.  

Meski tanah-tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dan 

diwariskan, namun berbeda dengan tanah usyriyah, tanah kharajiyah tidak boleh 

diwakafkan, sebab zatnya milik negara. Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan 

sebab zatnya milik individu. Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian 

akan terkena kewajiban kharaj (pajak tanah, land tax), yaitu pungutan yang 



diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya diperkirakan 

sesuai dengan kondisi tanahnya. Baik ditanami atau tidak, kharaj tetap dipungut. 

Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang (al-harb), kharajnya bersifat abadi. 

Artinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur, meskipun pemiliknya masuk 

Islam atau tanahnya dijual oleh non muslim kepada muslim. Sebagaimana Umar 

bin Khaththab tetap memungut kharaj dari tanah kharajiyah yang dikuasai karena 

perang meski pemiliknya sudah masuk Islam.  Tapi jika tanah kharajiyah itu 

dikuasai dengan perdamaian (al-shulhu), maka ada dua kemungkinan :  

(1) Jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin, 

kharajnya bersifat tetap (abadi) meski pemiliknya masuk Islam atau 

tanahnya dijual kepada muslim.  

(2) Jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka (non 

muslim), kedudukan kharaj sama dengan jizyah, yang akan gugur jika 

pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim.  

Jika tanah kharajiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian, misal 

berupa tanah yang dijadikan pemukiman penduduk, maka ia tak terkena 

kewajiban kharaj. Demikian pula tidak terkena kewajiban zakat (usyr). Kecuali 

jika tanah itu diperjualbelikan, akan terkena kewajiban zakat perdagangan. Namun 

kadang kharaj dan zakat (usyr) harus dibayar bersama-sama pada satu tanah. 

Yaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang (akan terkena kharaj 

abadi), lalu tanah itu dijual kepada muslim (akan terkena zakat/usyr). Dalam 

kondisi ini, kharaj dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. Lalu jika 

sisanya masih mencapai nishab, zakat pun wajib dikeluarkan. 



2.6.2 Cara-Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah 

Tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu 

melalui :  

1. jual beli,  

2.  waris,  

3. hibah,  

4. ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati),  

5.  tahjir (membuat batas pada tanah mati),  

6. iqtha` (pemberian negara kepada rakyat).  

Mengenai jual-beli, waris, dan hibah sudah jelas. Adapun ihya`ul mawat 

artinya adalah menghidupkan tanah mati (al- mawat). Pengertian tanah mati 

adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. 

Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu, misalnya dengan 

bercocok tanam padanya, menanaminya dengan pohon, membangun bangunan di 

atasnya, dan sebagainya. Sabda Nabi SAW,”Barangsiapa yang menghidupkan 

tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Bukhari)  

Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah. Nabi SAW 

bersabda,”Barangsiapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati), maka tanah 

itu menjadi miliknya.” (HR Ahmad). Sedang iqtha`, artinya pemberian tanah milik 

negara kepada rakyat. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah, pernah 

memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khaththab. Nabi 

SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam.  



Aturan Islam tidak membatasi pemilikan lahan berdasarkan luasnya, 

melainkan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk 

memproduktifkannya. Umar bin Khaththab berkata: “Bagi orang yang 

membiarkan tanahnya, maka tidak ada hak baginya, setelah dibiarkan selama tiga 

tahun”. Umar menyatakan hal itu dan melaksanakan tindakan semacam itu, para 

sahabat Rasulullah melihat dan mendengar pernyataan dan tindakan Umar, namun 

tidak satupun di antara mereka yang mengingkari, maka dalam hal ini adalah telah 

terjadi ijma’ sahabat tentang pengaturan pemilikan tanah seperti yang dinyatakan 

Umar. 

   Meskipun seseorang yang sangat kaya memungkinkan membeli tanah 

yang teramat luas, tidaklah mengapa asal diproduktifkan. Dengan produktifnya 

tanah tersebut maka akan bergeraklah ekonomi, karena di situ ada investasi, ada 

lowongan pekerjaan, ada bisnis dan perdagangan, dan ada zakat yang harus 

dibayar. Selain itu, negara bisa saja memberikan tanah yang dimilikinya atau 

tanah terlantar kepada mereka yang tidak punya lahan atau punya lahan namun 

sempit, sehingga kepemilikannya menjadi luas kembali. 

Waris dalam Islam memang bisa menyebabkan fragmentasi lahan 

(penyempitan pemilikan lahan), namun bila pemilikan lahan yang sempit itu 

menyebabkan mereka tidak mendapatkan keuntungan dari usaha taninya, maka 

mereka akan menjual tanahnya itu, sehingga fragmentasi lahan bisa dicegah. 

Pemerintah bisa memfasilitasi hal ini. 

 



2.7 Defenisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahan pengertian serta untuk memperoleh 

kesamaan pemahaman, beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

dioperasionalkan lebih lanjut konsep-konsep tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau 

pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan. 

2. Tertib Administrasi adalah tertata dan terlaksana dengan rapi, teratur, 

menurut aturan terhadap semua kegiatan kantor dan tata usaha. 

3. Administrasi Pertanahan adalah Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi 

dan manajemen. Tertib administrasi pertanahan adalah suatu kegiatan 

usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang tertata dan 

terlaksana dengan rapi, teratur menurut aturan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan 

dengan menggerakkan sumberdaya untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

Per-undang-undangan yang berlaku. 

4. Tertib Administrasi menurut Keputusan Kepala BPN RI No 277/KEP-

7.1/VI/2012: 

1. Menjalankan dan mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan 

(KKP) dengan konsisten 

2. Ketaatan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 



3. Pengelolaan arsip pertanahan (buku tanah, surat ukur, peta, warkah) 

secara baik dan tertib dalam manajemen arsip modern 

4. Pencatatan setiap surat masuk dan keluar  

5. Terselenggaranya tata persuratan yang tertib dan lebih efektif/efisien 

6. Standarisasi naskah dinas 

7. Tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) dan petunjuk 

pelaksana dan petunjuk teknis dalam setiap kegiatan 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Riduwan (2010:25) kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari 

penelitian yang disistensi dari fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka. Oleh 

karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan di 

jadikan dasar dalam penelitian. 

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka 

pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dilihat dalam skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Keputusan Kepala BPN RI No 277/KEP-7.1/VI/2012 

Keputusan Kepala 
BPN RI No 
277/KEP-

7.1/VI/2012 

Tertib 
Administrasi 

1. Menjalankan dan mengembangkan 

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) 

dengan konsisten 

2. Ketaatan menindaklanjuti Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) 

3. Pengelolaan arsip pertanahan (buku tanah, 

surat ukur, peta, warkah) secara baik dan 

tertib dalam manajemen arsip modern 

4. Pencatatan setiap surat masuk dan keluar  

5. Terselenggaranya tata persuratan yang 

tertib dan lebih efektif/efisien 

6. Standarisasi naskah dinas 

7. Tersedianya Standard Operating Procedure 

(SOP) dan petunjuk pelaksana dan 

petunjuk teknis dalam setiap kegiatan 



2.8 Konsep Operasional 

Konsep operasional menurut Singarimbun (1989:46) merupakan unsur 

yang memberikan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan 

pengukuran ini dapat  diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk 

dianalisa dari variabel tersebut. Adapun konsep operasional pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Konsep Operasional penelitian 

 
Konsep Variabel Indikator 

Tertib administrasi 
berdasarkan 
Keputusan Kepala 
Badan Pertanahan 
Nasional Republik 
Indonesia Nomor 
277/KEP-
7.1/VI/2012 

Tertib 
Administrasi 
Pertanahan 

1. Menjalankan dan mengembangkan 
Komputerisasi Kantor Pertanahan 
(KKP) dengan konsisten 

2. Ketaatan menindaklanjuti Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) 

3. Pengelolaan arsip pertanahan 
(buku tanah, surat ukur, peta, 
warkah) secara baik dan tertib 
dalam manajemen arsip modern 

4. Pencatatan setiap surat masuk dan 
keluar  

5. Terselenggaranya tata persuratan 
yang tertib dan lebih efektif/efisien 

6. Standarisasi naskah dinas 
7. Tersedianya Standard Operating 

Procedure (SOP) dan petunjuk 
pelaksana dan petunjuk teknis 
dalam setiap kegiatan 

Sumber: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 277/KEP-7.1/VI/20 
 


