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ABSTRAK 

 
KAJIAN TEKNIS TUMPANG TINDIH BIDANG TANAH 

 DI DESA MARGA AGUNG KECAMATAN JATI AGUNG  

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh 

 

ANDRI WIRYAWAN 

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam 

kehidupan masyarakat, karenaa tanah identik dengan kelangsungan hidup 

masyarakat. Tak hanya sekedar tanah untuk bermukim, tetapi dapat juga menajadi 

tempat mata pencaharian masyarakat. Masalah pertanahan memerlukan perhatian 

dan penanganan yang khusus dari berbagai pihak, karean pembangunan yang terjadi 

sekarang meluas di berbagai bidang, sehingga harus ada jaminan kepastian hak-hak 

atas tanah.. 

 

Tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini seperti harus mengacu 

pada Peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

Pendaftara, cekplot, pengecekanlapangan, pengukuran bidang tanah, pendigitasian, 

penggambaran, hasil ukur, analisis 

 

Hasil yang di peroleh pada saat melakukan penelitian dapat disimpulkan 

bahwa 1)Faktor terjadinya tumpang tindih dapat disebabkan oleh beberapa hal, 

salah satunya adalah karena proses pengukuran peta bidang tanah dan kesalahan 

pada pemilik tanah atau hak pada tanah tersebut. 2). Pada penyelesaian 

permasalahan tumpang tindih di Kantor Pertanahan dilakukan melalui jalur non 

litigasi terlebih dahulu. Apabila setelah dilakukan jalur non litigasi tidak adanya 

kesepakatan antara para pihak, maka cara penyelesaian sengketa selanjutnya akan 

dilakukan melalui jalur litigasi 
 

Kata kunci: Tumpang Tindih, Badan Pertanahan Nasional, Praturan 

Pemerintah, Bidang Tanah



 

ABSTRACT 

 
TECHNICAL STUDY OF LAND OVERLAP 

IN MARGA AGUNG VILLAGE, JATI AGUNG DISTRICT 

SELATAN LAMPUNG DISTRICT 

 

   BY 

 

ANDRI WIRYAWAN 

Land is something that  has a very important  value in people's lives, 

because land is synonymous with community survival. Not only land to live in, but 

can also be a place of community livelihood. Land issues require special attention 

and handling from various parties, because the current development is widespread 

in various fields, so  there must be a  guarantee of certainty over land rights.  

The stages that will be carried out in this research must refer to the 

regulations that have been set by the National Land Agency. Registration, plot 

checks, field checks, land field measurements, digitizing, drawing, measurement 

results, analysis 

The results obtained at the time of conducting the research can be 

concluded that 1) The overlapping factor can be caused by several things, one of 

which is the process of measuring the land parcel map and errors on the land owner 

or rights to the land. 2). The resolution of overlapping problems at the Land Office 

is carried out through non-litigation channels first. If after the non-litigation route 

there is no agreement between the parties, then the next dispute resolution method 

will be through litigation. 

 

Keywords: Overlap, National Land Agency, Government Regulation, Land 

Sector









 

 

 

MOTTO 

 

 “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu 

sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk 

dirimu sendiri..” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah sebutan lain dari undang undang 

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

undang disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta.  

Tujuan dikeluarkannya UUPA adalah untuk mengakhiri dualisme hukum agraria 

di Indonesia pada saat itu. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak 

proklamasi, sebagian masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum agraria 

berdasarkan hukum barat (kolonial) dan sebagian lainnya berdasarkan hukum adat. 

Hukum agraria yang berdasarkan hukum barat jelas memiliki tujuan dan sendi-

sendi dari pemerintah jajahan.  

 

Hal ini dapat dipastikan bahwa pemberlakuan hukum agrarian tersebut jelas tidak 

akan mampu mewujudkan cita-cita Negara sebagaimana yang tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), yaitu Bumi air dan ruang 

angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat.  

 

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam 

kehidupan masyarakat, karenaa tanah identik dengan kelangsungan hidup 

masyarakat. Tak hanya sekedar tanah untuk bermukim, tetapi dapat juga menajadi 
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tempat mata pencaharian masyarakat. Hak atas tanah merupakan hak untuk 

menguasai sebidang tanah yang dapat diberikan kepada perorangan sekelompok 2 

orang atau badan hukum. Jenis hak atas tanah bermacam-macam, misalnya hak 

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain sebagainya. Tanah 

berfungsi untuk memberikan pengayoman agar tanah dapat dijadikan saran bagi 

rakyat untuk mencapai penghidupan yang layak sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Tanah memiliki nilai ekonomis, karenaa tanah 

merupakan elemen yang tidak dapat dikesampingkan dalam era pembangunan 

nasional maupun guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Disamping mempunyai 

nilai ekonomis, tanah juga memiliki nilai sosial, yang berarti hak atas tanah tidak 

mutlak, namun negara menjamin dan menghormati hak atas tanah yang diberikan 

kepada warga negaranya, sehingga dibutuhkaan kepastian hukum dalam 

penguasaan tanah yang dilindungi oleh Undang-undang. Peraturan hukum perdata 

mengenai benda/harta kekayaan dituangkan dalam beberapa undang-undang, 

misalnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria 

(UUPA), Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan lain 

sebagainya. 

 

Tanah merupaka obyek yang paling mudah terkena sengketa, baik sengketa antar 

individu, antar individu dan badan hukum, bahkan sengketa yang melibatkan 

pemerintah, sehingga peraturan hukum terkait penguasaan/pemberian hak atas 

tanah harus dapat dimaksimalkan untuk menjamin perlindungan terhadap 

pemegang hak atas tanah, faktor apa yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih 

bidang tanah. 

 

Hak milik adalah hak turun termurun, yang terkuat dan terpenuh, yang dapat 

dipunyai oleh orang atas sebidang tanah. Hak milik merupakan hak terkuat, 

terutama dalam mempertahankan hak ats tanahnya. Hak milik ini dpat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain dan hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara 

Indonedia (WNI). 
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Masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus dari 

berbagai pihak, karean pembangunan yang terjadi sekarang meluas di berbagai 

bidang, sehingga harus ada jaminan kepastian hak-hak atas tanah. Untuk 

menghindari terjadinya perselisihan antara tiap-tiap manusia yang membutuhkan 

tanah tersebut, maka dibuat peraturan-peraturan tentang pertanahan yang berguna 

untuk mengatur segala aktifitas penggunaan tanah di Indonesia yaitu peraturan 

Nomor 5 Tahun 1960 (Lmbaran Negara 1960 Nomor 104) telah menetukan bahwa 

tanah-tanah di seluruh Indonesia wajib diinventarisassikan. Ketentuan tentang 

kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian sesuai dengan dinamika dalam 

perkembangannya, Peraturan Pemerintah tersebut disempurnakan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam 

Peraturan pemerinttah yang baru ini memang banyak dilakukan penyederhanaan 

persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah. 

 

Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertipikat hak atas tanah, 

mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya itu tidak dapat 

digantikan dengan benda lain. Pertama, sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai 

alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi yang utama sebagaimana disebut dalam 

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah, apabila telah 

jelas namanya tercantum dalam sertipikat itu. Kedua, sertipikat hak atas tanah 

memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman 

uang kepada pemiliknya. Ketiga, bagi pemerintah, adanya sertipikat hak atas tanah 

juga sangat menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung. 

Adanya sertipikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan 

telah terdaftar pada Kantor Agraria. Data tentang tanah yang bersangkutan secara 

lengkap telah tersimpan di Kantor Pertanahan, dan apabila sewaktu-waktu 

diperlukan dengan mudah diketemukan.  
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa kepastian hukum 

mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang di amanatkan UUPA mengandung 

dua dimensi yaitu kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas 

tanah. Salah satu indikasi kepastian obyek hak atas tanah ditunjukan oleh kepastian 

letak bidang tanah yang terkordinat geo-referensi dalam suatu peta pendaftaran 

tanah, sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas 

tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan. Secara 

ringkas, salinan dari peta dan buku pendaftaran tanah tersebut dikenal dengan 

sebutan Sertipikat Tanah.  

 

1.2 Tujuan Penelitian  

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang 

permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Melihat uraian dari latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagi berikut:  

1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi tumpang tindih 

pada saat melakukan pengukuran bidang tanah dan penggambaran bidang 

tanah.  

2. Untuk mengetahui proses-proses apa saja yang dapat ditempuh untuk 

menyelsaikan permasalah tumpang tindih peta bidang tanah. 

 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran mencoba mencari tahu hasil Kajian Teknis Tumpang 

Tindih Bidang Tanah, data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini adalah, data 

hasil pengukuran bidang tanah dan peta bidang tanah tumpang tindih, Lokasi 

penelitian terletak di Di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan sebagai objek yang akan di kaji permasalahan tumpang tindih 

bidang tanah. Hasil akhir penelitian ini nantinya berupa hasil pengkajian tentang 

permasalahan dan penyelesaian tumpang tindih bidang tanah. 
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1.4 Hipotesis 

 

Untuk mengetahui hasil Kajian Teknis Tumpang Tindih Bidang Tanah. dalam 

penelitian ini mengkaji permasalahan dan penyelesaian masalah tumpang tindih 

bidang tanah. Maka peneliti menduga bahwa Hasil penelitian ini memberikan 

manfaat terhadap masyarakat, lembaga maupun instansi yang terkait tentang 

permasalahan atau faktor terjadinya tumpang tindih bidang tanah sebagai masukan 

pemerintah dan masyarakat untuk melihat permasalahan yang terjadi jika tidak 

mengikuti peraturan atau syarat yang tertera saat melakukan pembuatan sertifikat. 

Namun untuk menganalisa teknis terjadinya kasus tumpang tindih bidang tanah  

perlu pembuktian. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan dengan acuan dari penelitian terdahulu yang pernah 

dikerjakan sebagai bahan kajian ataupun pembanding. 

 

Table 1. Penelitian Terdahulu 

NO. Judul Penelitian Penulis Tahun Lokasi 

Penelitian 

Hasil 

1. Faktor-Faktor 

Terjadinya 

Tumpang Tindih 

Sertipikat Hak 

Atas Tanah 

Dalam 

Pendaftaran 

Tanah Di 

Kabupaten 

Sukoharjo 

Havidz 

Farizky 

2018 Kabupaten 

Sukoharjo 

Penyelesaian masalah 

tumpang tindih sertifikat 

tanah  

2. Penyelesaian 

terhadap 

sertifikat hak 

milik ganda 

overlapping) 

oleh badan 

pertanahan 

nasional di Kota 

Padang 

Juni Sari 

Wartati 

2011 Padang Hasil penyelesaian terhadap 

sertifikat hak milik ganda 

(overlapping) oleh Badan 

Pertanahan Nasional di Kota 

Padang dilakukan dengan 

proses mediasi yang 

merupakan proses 

penyelesaian yang 

diharapkan mampu 

memberikan penyelesaian 

secara memuaskan dan 

diterima oleh semua pihak. 
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3. Tugas dan 

fungsi kantor 

pertanahan 

dalam 

penyelesaian 

sertipikat tanah 

hak milik ganda 

(overlapping) 

untuk 

mewujudkan 

kepastian 

hukum di 

Kabupaten 

Sleman 

Mimi 2016 Sleman Data bahwa Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Sleman selama ini baru 

pertama kali mengadakan 

gelar layanan dikarenakan 

anggaran sebelum tahun 

2015 tidak pernah ada. 

Gelar layanan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Sleman merupakan laporan 

data pengaduan dari pihak-

pihak yang bersengketa. 

Sesuai data yang didapat 

dari gelar layanan tersebut 

pada tahun 2015 terdapat 5 

(lima) kasus Hak Milik 

ganda (overlapping). 

Masing-masing kasus 

berasal dari desa Condong 

Catur sebanyak 2 (dua) 

kasus, desa Sendangadi 

sebanyak 1 (satu) kasus, 

desa Trihanggo sebanyak 1 

(satu) kasus dan desa 

Sukoharjo sebanyak 1 (satu) 

kasus. Dalam penyelesaian 

sengketa setipikat tanah Hak 

Milik Ganda (overlapping) 

dapat ditempuh melalui jalur 

non litigasi (Kantor 

Pertanahan) maupun jalur 

litigasi (Jalur Pengadilan). 

 

 

Peneliti pertaman- Havidz Farizky 2018, melakukan penelitian dengan judul Faktor-

Faktor Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran 

Tanah Di Kabupaten Sukoharjo, tujuan penelitian ini pemecahan masalah tumpang 

tindih bidang tanah dan hasil dari penelitian ini penyelesaian permasalahan tumpang 

tindih sertifikat tanah. 

Peneliti kedua- Juni Sari Wartati 2011, melakukan penelitian  Penyelesaian terhadap 

sertifikat hak milik ganda overlapping) oleh badan pertanahan nasional di Kota Padang, 

tujuan dari penelitian penyelesaian masalah sertifikat ganda dan hasil penelitian ini 
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berupa penyelesaian terhadap sertifikat hak milik ganda (overlapping) oleh Badan 

Pertanahan Nasional di Kota Padang dilakukan dengan proses mediasi yang merupakan 

proses penyelesaian yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian secara 

memuaskan dan diterima oleh semua pihak 

Peneliti ketiga- Mimi 2016, judul penelitian Tugas dan fungsi kantor pertanahan dalam 

penyelesaian sertipikat tanah hak milik ganda (overlapping) untuk mewujudkan 

kepastian hukum di Kabupaten Sleman, tujuan penelitian ini menyelesaikan masalah 

yang terdapat pada Badan Pertanahan Nasional dan hasil dari peneliti ini Data bahwa 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selama ini baru pertama kali mengadakan gelar 

layanan dikarenakan anggaran sebelum tahun 2015 tidak pernah ada. Gelar layanan 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merupakan laporan data pengaduan dari 

pihak-pihak yang bersengketa. Sesuai data yang didapat dari gelar layanan tersebut 

pada tahun 2015 terdapat 5 (lima) kasus Hak Milik ganda (overlapping). Masing-

masing kasus berasal dari desa Condong Catur sebanyak 2 (dua) kasus, desa 

Sendangadi sebanyak 1 (satu) kasus, desa Trihanggo sebanyak 1 (satu) kasus dan desa 

Sukoharjo sebanyak 1 (satu) kasus. Dalam penyelesaian sengketa setipikat tanah Hak 

Milik Ganda (overlapping) dapat ditempuh melalui jalur non litigasi (Kantor 

Pertanahan) maupun jalur litigasi (Jalur Pengadilan). 

 

2.2. Peta Bidang Tanah 

Sesuai dengan peraturan PMNA/Ka.BPN No.3/1997, peta bidang tanah adalah 

hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu 

skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

dan digunakan untuk pengumuman data fisik ( PMNA/Ka.BPN No.3/1997) . Dari 

definisi diatas, jelas dimaksudkan bahwa setiap data hasil pengukuran bidang 

tanah baik yang dilaksanakan secara sistematik maupun sporadik harus dibuatkan 

peta bidang tanahnya.  Pembuatan peta bidang tanah adalah berdasarkan data 

gambar ukur baik itu dilakukan dengan cara pengukuran terrestrial atau dengan 

cara identifikasi pada peta foto.  Format dan ukuran kertas hasil akhir (hard copy) 



9 

 

 

dari peta bidang tanah yaitu ukuran A3 pada kertas HVS 80 gram (pasal 31 ayat 

3).  

 

Sedangkan data yang di extract (digabungkan) dapat berupa batas bidang-bidang 

tanah, jalan sungai atau benda benda lain yang dapat dijadikan petunjuk untuk 

memudahkan mengenal lokasi bidang tanah (pasal 31 ayat 5e,f).  Pada pendaftaran 

tanah sporadik pembuatan peta bidang tanah harus dilengkapi dengan informasi 

kepemilikan bidang berbatasan, dan jika terdapat bidang tanah yang berbatasan 

tersebut telah terdaftar maka perlu dicantumkan nomor bidangnya, sedangkan 

bidang tanah yang belum terdaftar dicantumkan nama pemegang hak dan status 

tanahnya. 

 

Agar masyarakat dapat dengan mudah membaca hubungan antara obyek pada peta 

bidang tanah dengan subyek pada daftar bidang tanah (DI 201B dan atau DI 201C) 

maka pada peta bidang tanah dicantumkan masing-masing nomor bidangnya. 

Nomor bidang adalah 5 (lima) digit terakhir dari NIB, tanpa angka 0 nya, misal 

NIB bidang tanah tersebut ; 0904010600231, maka nomor bidang tersebut adalah 

231 (pasal 31 ayat 5 g) . Detail situasi penting yang digambarkan antara lain jalan/ 

gang berikut namanya, sungai serta arah aliran dan namanya, tempat ibadah, dan 

detail lainnya yang dapat memperjelas informasi dan memudahkan untuk dikenali 

oleh masyarakat, misalnya transmisi tegangan tinggi.  

 

2.3. Pelaksanaan Pemetaan Bidang Tanah 

1. Proses pemetaan bidang tanah dilakukan secara digital menggunakan aplikasi 

Autodesk Map (AutoCAD) dan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan 

(KKP).  

2. Setiap bidang tanah yang dipetakan harus diberi Nomor Identifikasi Bidang 

(NIB). Pemberian NIB dilakukan pada saat bidang-bidang tanah tersebut diplot 

di atas Peta Dasar Pendaftaran secara digital.   

3. Kegiatan Pembuatan Bidang-bidang Tanah meliputi: 



10 

 

 

a. Peta Bidang Tanah dibuat untuk setiap satuan wilayah desa/kelurahan (satu 

RT atau beberapa RT). Gambar bidang-bidang tanah harus menggambarkan 

seluruh bidang-bidang tanah pada satuan wilayah yang telah ditentukan 

dengan menyesuaikan data geografis yang ada (misalnya jalan, sungai dan 

lain-lain ) dan disertai NIB. 

b. Peta Bidang  Tanah  merupakan  produk hasil pengukuran fisik bidangbidang 

tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidangbidang tanah 

mengenai letak, batas dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas 

oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan.   

c. Peta Bidang Tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan/alas hak 

bidang tanah seseorang dan digunakan untuk bahan pengumuman data fisik 

dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah. Peta Bidang Tanah masih 

harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh panitia pemeriksa tanah dalam 

rangka penerbitan sertipikat hak katas tanah.   

d. Peta Bidang Tanah ditandatangani oleh ketua satgas fisik. 

 

2.4. Pengertian Pendaftaran Tanah  

Pendaftaran Tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA,  

karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti 

kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah 

tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

dalam pasal 19 UUPA dinyatakan sebagai berikut :  

1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :  

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;  

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
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c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

    pembuktian yang kuat.  

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.  

4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa 

rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

Pendaftaran tanah digunakan untuk mendapat kepastian hukum apabila 

dikemudian hari terjadi permasalahan dapat dijadikan alat bukti yang sah dan 

untuk administrasi negara dalam mengetahui jumlah pendaftaran tanah di 

Indonesia. Untuk pendaftaran tanah dilakukan di badan pertanahan wilayah tanah 

terletak dan pengajuan pendaftaran tanah harus sesuai dengan ketentuan dalan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.  

 

2.5. Asas Dan Tujuan Pendaftaran Tanah  

Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan 

dasar dari suatu kegiaan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh karena 

itu, dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar 

dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, 

dinyatakan pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 

terjangkau, mutakhir dan terbuka. Sejalan dengan asas yang terkandug dalam 

Pendaftaran Tanah, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya pendaftaran tanah 

tersebut diatur lebih lanjut pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan 

pendaftaran tanah bertujuan : 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

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

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan;  
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2. Untuk menyediakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 

Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan 

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan 

satua-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 

3.  Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan 

 

2.6. Pengertian Sertifikat Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah 

Sebutan " Sertifikat" atau certificate (ing), certificaat/certifikaat(bld), adalah 

merupakan tanda pernyataan atau keterangan yang dikeluarkan atau diterbitkan 

oleh pejabat dan atau lembaga /institusi tertentu dengan tujuan tertentu. Dalam 

kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa Sertifikat merupakan surat keterangan 

( pernyataan ) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat 

digunakan sebagai bukti pemilikan atau kejadian. 

 

 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka yang dimaksud 

dengan “Sertifikat” adalah Surat Tanda Bukti Hak yang terdiri Salinan Buku 

Tanah dan Surat Ukur, diberi sampul dijilid menjadi satu, yang bentuknya 

ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala BPN. Bahwa Sertifikat (hak atas 

tanah) merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPNRI yang dipergunakan 

sebagai tanda bukti dan alat pembuktian hak seseorang atau badan hukum ( privat 

atau publik ) mempunyai hak atas suatu bidang tanah. Sertifikat ini, diberikan bagi 

tanah-tanah yang sudah ada Surat Ukurannya, atau pun tanah-tanah yang sudah 

diselenggarakan Pengukuran Desa demi Desa; karenanya Sertifikat ini, merupakan 

pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyek ilmu Hak atas tanah. Sertifikat 

Sementara adalah Surat Tanda Bukti Hak, yang terdiri dari salinan Buku Tanah 

dan Gambaran Situasi, yang diberi sampul dan dijilid menjadi satu yang bentuknya 

ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala BPN.  

 

Sertifikat Hak Tanggungan / Sertifikat Hypotheek / Crediet Verband adalah 

Salinan Buku Tanah Hypotheek/Crediet Verband, yang terdiri dari Salinan Buku 
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Tanah Hypotheek/Crediet Verband yang dibuat oleh PPAT dan diberi sampul yang 

bentuknya khusus untuk itu dan dijilid menjadi satu, menurut Menteri Negara/ 

Kepala BPN. 

 

Sertifikat menurut penulis adalah surat salinan buku tanah yang berisi identitas 

pemohon milik hak atas tanah dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

Sertifikat sendiri ada tiga macam yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan 

Nasional yakni Sertifikat hak atas tanah, Sertifikat sementara, dan Sertifikat hak 

tanggungan.  

 

2.7. Permasalahan-Permasalahan Pertanahan Yang Ada Di Indonesia  

Untuk kepastian hukum yang menyangkut pertanahan, khususnya mengenai 

Pemilikan dan Penguasaan tanah yang meliputi :  

1. Kepastian mengenai subjek hak yaitu orang/badan hukum yang menjadi 

Pemegang Hak.  

2. Kepastian mengenai obyek hak yaitu menggunakan  

a.Letak Tanah 

b.Batas-batas.  

Dan tidak hanya kepastian hukum saja yang menyangkut pertanahan akan tetapi 

juga adanya beberapa permasalahan-permasalahan pertanahan di Indonesia 

sebagai berikut:  

1. Masalah Penerbitan Sertifikat Tanah Lama dan Mahal.  

2. Masalah Sertifikat Palsu.  

3. Masalah Sertifikat Ganda atau Sertifikat tumpang tindih.  

4. Masalah Pembatalan Sertifikat.  

Dalam hal ini penulis mengamati bahwa permasalahan yang sering terjadi adalah 

penerbitan Sertifikat tanah yang lama dan mahal dikarenakan dalam pengajuan 

permohonan penerbitan Sertifikat dilakukan sendiri oleh pemohon sedangkan 

yang melakukan notaris PPAT berbeda karena lebih cepat penerbitan 

Sertifikatnya. Kemudian masalah Sertifikat ganda akibat tumpang tindih misalnya 
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permasalahan batas tanah, lokasi tanah sama dengan milik orang lain dan terakhir 

masalah pembatalan Sertifikat karena adanya cacat administrasi maupun cacat 

hukum.  

 

2.8. Pengertian Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Dibentuk berdasarkan Keutusan Presiden RI No. 26 Tahun 1988 sebagai 

peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, dan 

merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas 

pokok Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah membantu Presiden dalam 

mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan UUPA 

maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi Pengaturan, 

Penggunaan, Penguasaan dan Pendaftaran Tanah, Pengukuran Hak-hak Tanah, 

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah 

pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut BPN menyelenggarakan fungsi :  

1. Merumuskan Kebijaksanaan dan Perencanaan Penguasaan dan Penggunaan 

Tanah.  

2. Merumuskan Kebijaksanaan dan Perencanaan Pengaturan Pemilikan Tanah 

dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyi sosial sebagaimana diatur 

dalam UUPA.  

3.  Merencanakan Pengukuran dan Pemetaan serta Pendaftaran Tanah dalam upaya 

4. Memberikan kepastian hak dibidang Pertanahan. 

5.  Melaksanakan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah dalam rangka memelihara 

tertib administrasi dibidang pertanahan.  

6.  Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan dibidang pertanahan serta 

Pendidikan dan Latihan tenaga-tenaga yang diperlukan dibidang Administrasi 

Pertanahan.  
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2.9. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Badan Pertanahan Nasional  

Masalah pertanahan muncul dipermukaan dan pada umumnya motif serta latar 

belakang penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut sangat bervariasi, 

yang antara lain sebagai berikut : 

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau,  

2. Harga tanah yang meningkat dengan cepat,  

3. Kondisi masyarakat yang semakin menyadari dan mengerti akan kepentingan 

dan haknya,  

4. Iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijaksanaan yang digariskan 

Pemerintah,  

5. Masih adanya oknum-oknum pemerintah yang belum dapat menangkap aspirasi 

masyarakat,  

6. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari 

keuntungan materil yang tidak wajar atau menggunakan untuk kepentingan 

politik. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional 

ialah sebagai berikut :  

1. Masalah-masalah yang berkaitan dengan Konversi Hak-hak Atas Tanah Milik 

Rakyat atau Adat. 

2. Masalah Okupasi Ilegal  

3. Masalah Pelaksanaan Landreform 

4. Masalah Pembebasan Tanah  

a. Pembebasan tanah untuk instansi Pemerintah, dalam hal ini biasanya 

dilakukan pengadaan tanah untuk fasilitas umum.  

b. Penyediaan tanah untuk Keperluan Swasta yang digunakan untuk kawasan 

industri baik yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN maupun yang tidak 

menggunakan fasilitas.  

5. Masalah Pensertifikatan Tanah  

a. Sertifikat Palsu Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti atau alat 

pembuktian mengenai pemilikan tanah sehingga merupakan Surat/barang 
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bernilai dengan kecenderungan untuk memalsukan surat/barang yakni 

Sertifikat. 

  b. Sertifikat Aspal (asli tapi palsu) Surat bukti sebagai alas/dasar hak untuk 

penerbitan Sertifikat tersebut ternayat tidak benar atau dipalsukan  

c. Sertifikat Ganda. Sertifikat yang untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari 

satu Sertifikat yang letak tanahnya tumpang tindih seluruhnya atau 

sebagiannya. 

 

2.10. Tinjauan tentang Sertipikat Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 adalah suatu syrat 

bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, untuk 

hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun 

dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah 

yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat diketahui 

bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik 

dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sehingga data fisik dan data yuridis 

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 

bersangkutan. Sertipikat sebagi tanda bukti yang kuat mengandung arti bahwa 

selama tidakk dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang 

tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, sebaagauimana 

juga dapat dibuktikan dari data yang tercantum dalam buku tanah dan surat 

ukurnya. 

 

2.11. Tentang Fungsi Sertipikat Tanah 

Secara umum fungsi kegunaan dari sebuah sertipikat tanah adalah merupakan 

alat pembuktian yang kuat bahwa si pemegang hak atau orang yang namanya 

tercantum dalam sertipikat tanah adalah orang yang berhak atas tanah yang 

bersangkutan. 
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1. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Pembuktian Sertipikat hak 

atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktiaan yang kuat hal ini merupakan 

fungsi yang paling utama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 

C UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

tentng Pendaftaran Tanah. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, sertipikat 

merupakan suatu tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 

bersangkutan. 

2. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Pemberi Perlindungan Hukum 

Kepada Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Pemberi perlindungan hukum 

kepada para pemegang hak atas tanah, dinyatakan dalam Pasal 32 Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, telah memberikan perlindungan dimana 

seseorang yang tercantum namanya dalam sertipikat tidak dapat diajukan 

gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah lewat waktu 

5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus 

dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dikuasai secara 

nyata baik oleh pemegang hak yang bersangkutan 

 

2.12. Tentang Pengertian Sengketa Tanah  

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Kepala 

Nasional Nomor 1 Tahun 1999, adalah perbedaan pendapat antara pihak yang 

berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, 

pensaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya 

serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan 

pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut. 

Timbulnya sengketa hukum atas tanah adalah bermula dari pengaduan sesuatu 

pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatankeberatan dan tuntutan hak 

atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan 

harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan 
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ketenuan yang berlaku Sifat permasalahan dari sengketa secara umum ada 

beberapa macam, antara lain. 

1. Massalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan 

sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau tanah yang 

belum ada haknya.  

2. Bertahan terhadap sesuatu alas hak atau alat bukti perolehan yang digunakan 

sebagai dasar pemberian hak (perdata).  

3. Kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang 

atau tidak benar.  

4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis 

(berisfat strategis) Sengketa ialah merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah 

konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat dislesaikan. 

Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan diantara para pihak untuk 

menyelesaikan masalah yang apabila tidak dilsesaikan maka akan menggangu 

hubungan diantara mereka. Sepanjang para pihak dapat menyelesaikan masalah 

dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Sengketa tanah yang timbul 

antara lain terkait dengan warisan, penerbitan sertfikat, perbuatan hukum 

peralihan hak atas tanah (jual beli, hibah) dan pembebasan tanah untuk 

kepentingan umum. Sumber sengketa tanah yang terjadi secara umum dapat 

dibagi menjadi 5 (lima) kelompok:  

1. Sengketa disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. 

2. Tumpang tindihnya peraturan perundang-unndangan tentang sumber daya 

agrarian.  

3. Tumpang tindihnya penggunaan tanah.  

4. Kualitas sumberdaya menusia dari aparat pelaksana.  

5. Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah.  

Definisi mengenai sengketa pertanahan mendapat penekanan dalam Peraturan 

Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan 

Penanganan Kasus Pertanahan, yang mengatakan sengketa tanah adalah 

perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang 
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tidak berdampak luas secara sosial-politis. Status hukum antara subyek sengketa 

dengan tanah yang menjadi objek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak 

tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap, dan 

sebagainya. Sedangkan objek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan 

dan badan hukum, tanah asset Negara atau pemda, tanah Negara, tanah adat dan 

ulayat, tana keks hak barat, tanah hak nasional, tanah perkebunan, serta jenis 

kepemilikan lainnya. Secara lebih rinci, keputusan Kepala BPN RI No 34 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan 

mengklarifikasian akar konflik pertanahan sebagai berikut.  

a. Kasus penguasaan dan pemilikan.  

b. Kasus Petapan dan Pendaftaran Tanah  

c. Kasus Batas Bidang Tanah  

d. Kasus Ganti Rugi eks Tanah Partikelir  

e. Kasus Tanah Ulayat  

f. Kasus Tanah Objek Landreform  

g. Kasus Pengadaan Tanah  

h. Kasus pelaksanaan Putusan 

 

2.13. Pengikatan ke Titik Referensi  

Pengukuran seluruh bidang tanah wajib menggunakan pengikatan (referensi) 

minimal 1 (satu) Titik Dasar Teknik Kerangka Dasar Kadastral Nasional yang 

selanjutnya disingkat (TDT KDKN) atau menggunakan titik pengikatan dari 

hasil pengukuran dengan memanfaatkan data CORS. Titik referensi atau titk ikat 

yang digunakan dalam kegiatan pengukuran ditampilkan daftar koordinatnya 

pada peta lampiran SK penetapan lokasi.  
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2.14. Metode Pengukuran  

1. Petugas ukur dapat melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang 

tanah setelah mempunyai akun dan kewenangan untuk menggunakan aplikasi 

pengumpulan data fisik.  

2. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis 

lengkap, dapat dilakukan dengan metode:  

a. Terestris;  

b. Fotogrametris;  

c. Pengamatan satelit; atau  

d. Kombinasi ketiganya  

3. Jika NIK masih dalam proses pembuatan, maka digunakan KTP 

Lama/KK/Surat Keterangan dari aparat setempat. Softcopy-nya diunggah 

pada aplikasi KKP.  

4. Pelaksanaan kegiatan pengukuran bidang tanah dan pemetaan dapat dilakukan 

secara manual atau secara elektronik dan dapat dibantu dengan menggunakan 

aplikasi pengumpul data fisik dan data yuridis.  

Pengukuran bidang tanah selain mengumpulkan koordinat X, Y dilakukan pula 

pengukuran ketinggian Z. Pengambilan data ketinggian (Z) tersebut dapat 

menggunakan RTK atau GPS Navigasi.  

 

2.15. Pemasangan dan Penunjukan Tanda Batas  

1. Tanda batas dapat berupa titik/patok batas, pagar, atau tanda batas tetap 

lainnya yang dapat diidentifikasi di lapangan dan di peta.  

2. Pemasangan dan/atau penunjukan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah 

atau kuasanya.  

3. Dalam rangka percepatan, pemasangan tanda batas diharapkan dapat 

dilaksanakan dengan Gerakan Bersama Pemasangan Patok Batas Bidang 

Tanah.  
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2.16. Penetapan Batas dan Pelaksanaan Pengukuran  

1.  Pengukuran bidang tanah dilakukan setelah ada penetapan batas bidang tanah 

oleh Panitia Ajudikasi PTSL atau Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) atas 

penunjukan pemilik tanah atau kuasanya, berdasarkan kesepakatan pemilik 

tanah dan pihak-pihak yang berbatasan. atau diwakili oleh perangkat desa 

(RT, RW, atau Tokoh Masyarakat).  

2. Dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah dilakukan pengumpulan data 

berupa:  

a. Identitas pemilik (KTP/KK);  

b. Alas hak (jika ada); dan/atau  

c. Sertipikat/GS/SU (jika ada) untuk bidang tanah terdaftar/bersertipikat.  

Data tersebut langsung dientry dalam bentuk digital pada aplikasi 

pengumpulan data fisik dan data yuridis. 

3. Pengukuran dan/atau pemetaan bidang-bidang tanah dilakukan terhadap:  

a. Bidang tanah belum terdaftar; dan  

b. Bidang tanah sudah terdaftar yang belum dapat terpetakan (K4).  

4. Memberi nomor berkas dan/atau Nomor Urut Bidang (NUB) pada bidang-

bidang tanah terukur atau terpetakan.  

5. Melaksanakan pengukuran menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi 

lapangan.  

6. Pencatatan tanda batas dan informasi bidang tanah untuk bidang tanah belum 

terdaftar sesuai format GU (DI 107) PTSL – Metode Terestris.  

7. Terhadap bidang tanah yang tidak diketahui subjeknya, maka dilakukan hal-

hal sebagai berikut:  

a. Memastikan kepemilikannya berdasarkan keterangan tetangga yang 

berbatasan, tokoh masyarakat atau aparat terkait, dan mencatat pada GU 

mengenai keberadaan subjeknya;  

b. Jika batasnya sementara dan/atau pemiliknya belum diketahui atau belum 

ada kesepakatan, batas bidang tanah pada GU diberi tanda garis putus-

putus;  
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c.  Untuk batas sempadan danau, sungai, jalan, diukur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan pada GU diberi tanda garis putus-putus; dan  

d. Untuk penanganan pengukuran dan pemetaan bidang tanah terdaftar yang 

belum terpetakan (bidang K4) dilakukan Peningkatan Kualitas Data 

Bidang Tanah Terdaftar. Ketentuan Gambar Ukur:  

1). Gambar Ukur (GU) wajib dibuat oleh setiap petugas ukur pada hari yang 

sama dengan pengukuran lapangan.  

2).  GU dapat memuat satu atau beberapa bidang tanah. Data hasil 

pengukuran pada GU harus dapat digunakan sebagai data rekonstruksi 

batas bidang tanah.  

3). GU dapat berbentuk elektronik berupa data hasil pengukuran yang 

dilengkapi hasil perekaman biometrik sidik jari menggunakan finger 

print reader sebagai legalisasi/pengganti tandatangan peserta 

PTSL/kuasanya, penunjuk batas dan petugas ukur.  

4). GU analog berbentuk blanko DI 107 untuk PTSL, dengan ketentuan 

khusus untuk halaman 2 dapat berupa hasil cetakan (print out) peta kerja 

(dapat berupa peta foto) dengan ukuran A1, A2, A3 atau A4 yang dapat 

memuat beberapa bidang tanah, dilengkapi dengan cadangan data 

digital.  

5). Apabila peta kerja menjadi lampiran GU, pemilik bidang 

tanah/kuasanya dapat membubuhkan nama dan tanda tangan di atas Peta 

Kerja sebagai bentuk persetujuan atau kesepakatan batas, lembar peta 

kerja ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan GU.  

6). Informasi bidang tanah yang diperoleh dapat ditulis pada kolom yang 

tersedia di format GU halaman 4 atau berupa daftar pada lembar 

tersendiri dan menjadi bagian dari GU.  

7). GU dapat dibuat dan disajikan dalam format Elektronik menggunakan 

aplikasi yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi pertanahan 

(KKP).  
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8). Survey Tanahku merupakan aplikasi pengumpulan data fisik dan data 

yuridis yang terintegrasi dalam Sistem Elektronik yang disediakan oleh 

Kementerian ATR/BPN.  

 

2.17. Pengolahan Data dan Pemetaan Fisik 

Melakukan pengolahan data hasil pengukuran dan pemetaan dengan 

memperhatikan hal sebagai berikut:  

1. Pengolahan hasil pengukuran titik ikat sebagai referensi dari pengikatan ke 

TDT KDKN atau CORS.  

2. Pemetaan menggunakan Aplikasi Computer Aided Design (CAD).  

3. Penggunaan layer, atribut, dan format menggunakan standar pada aplikasi 

KKP.  

4. Entri data Informasi bidang tanah menggunakan aplikasi KKP.  

5. File kartir bidang tanah untuk kontrol kualitas diserahkan kepada petugas 

kontrol kualitas dalam format dengan standar penamaan file menggunakan 

gabungan nama desa dan nomor GU.  

6. Untuk proses Link antara data fisik dan data yuridis, Satgas Fisik dan Satgas 

Yuridis harus menggunakan Peta Kerja yang sama.  

7. Khusus untuk pekerjaan pengukuran yang dilaksanakan oleh KJSKB atau 

Badan Hukum Perseroan, peta kerja diserahkan kepada satgas fisik ASN 

dengan melampirkan:  

a. Upload data file draft PBT (.dxf file) melalui Aplikasi KKP atau flashdisk;  

b. GU (DI 107);  

c. Daftar Obyek PTSL dan informasi bidang tanah; dan  

d. Foto Copy Surat Ukur yang diperoleh dari pemilik untuk bidang tanah 

bersertipikat (K4).  

8.  Sebelum pencetakan PBT, seluruh hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah wajib memenuhi syarat kontrol kualitas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1.   Tempat Pelaksanaan Penelitian 

 
 

 

Gambar 1. Peta Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan 
 

  Secara lebih spesifik lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Marga Agung 

Kecamatan Jati Agung.  

 

 

 

 

LOKASI 
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Gambar 2. Lokasi Penelitian Desa Marga Agung 

 

3.2. Alat dan Bahan  

Pada penelitian kali ini persiapan alat dan bahan terdiri dari perangkat lunak dan 

perangkat keras seperti berikut : 

 

3.2.1.  Alat 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam pengolahan data ini 

menggunakan satu unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Laptop 

2. GPS RTK 

 

2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam mengolah data pada penelitian 

kali ini sebagai berikut: 

1. Microsoft Word  

2. AutoCad 2012 
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3.2.2.  Bahan  

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Petunjuk Teknis 

2. Data pengukuran bidang tanah 

3. Peta bidang tanah 

 

3.3. Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul kajian permasalahan 

tumpang tindih (Overlapping) di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan harus mengacu pada Peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Badan Pertanahan Nasional. Dalam Bab Ini membahas tentang Kajian yang 

dilakukan dalam pembuatan Peta Bidang Tanah di Kecamatan Jati Agung 

mempunyai tahapan yang harus dilakukan. tahapan kegiatan yang dilakukan pada 

pelaksanaan Tugas Akhir ini seperti dibawah ini: 

1. Pendaftara 

2. Cek Plot 

3. Pengecekan Lapangan 

4. Pengukuran Bidang Tanah 

5. Pendigitasian 

6. Penggambaran Hasil Ukur  

7. Analisis 
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Gambar 3.1 Diagram alir 
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3.4. Pelaksanaan  

Secara garis besar tahapan pelaksanaan dari kajian permasalahn tumpang tindih 

bidang tanah untuk bidang pengukuran bidang tanah terdiri dari beberapa tahapan 

yaitu tahap persiapan, pengumpulan data dan pengolahan data. Adapun tahapan 

pelaksanaan secara lebih rinci dapat dilihat seperti berikut : 

  

3.4.1 Pendaftaran  

 

Pendaftaran merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan 

adanya pendaftaran, maka hal yang berpengaruh pada kelancaran dan 

dalam melaksanakan pemprosesan pendaftaran. Pengertian pendaftaran 

disini, pada dasarnya hanya unutk memperlancar dan mempermudah dala 

proses pendaftaran. 

 

3.4.2 Cek Plot 

 

Plotting sendiri merupakan upaya pengajuan BPN kepada pemohon, baik 

individu maupun atas nama notaris, dengan tujuan memastikan kebenaran 

dari data sertifikat tersebut. Upaya plotting ini menggunakan teknologi GPS 

(Global Positioning System) untuk masuk ke dalam peta pendaftaran. 

Nantinya, hasil plotting akan menunjukkan apakah benar di lokasi tersebut 

terdapat lahan kepemilikan sesuai keterangan di sertifikat. Apabila benar, 

hasilnya akan 100 persen menunjukkan sertifikat tersebut asli. Artinya, baik 

data pendaftaran dan lokasi tanah bersifat valid. Sebaliknya, jika tidak 

ditemukan tanah pada lokasi, maka sertifikat dinilai tidak valid. Maksudnya, 

bisa saja dalam data pendaftaran memang sudah tercantum, namun dalam 

pengecekan lokasi menggunakan GPS tanah bersifat fiktif. 
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3.4.3. Pengecekan Lapangan 

 

Tahapan awal yang sangat penting dalam merencanakan suatu kegiatan 

perencanaan dimana dalam Pengecekan lapangan tersebut kita dapat 

mengetahui letak keadaan tanah, keadaan lingkungan, batas bidang tanah 

dan lokasi bidang tanah tersebut, pengecekan lapangan sangat mendukung 

dalam pelaksanaan pekerjaan. 

 

3.4.4. Pengukuran Bidang Tanah 

 

Pengukuran Bidang Tanah Pengukuran    merupakan    pengamatan   terhadap 

besaran  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  peralatan dalam suatu 

lokasi dengan beberapa keterbatasan tertentu (Basuki, 2006). Melakukan   

pengukuran   suatu   daerah ialah  menentukan  unsur-unsur  jarak  dan  sudut  

dari  titik yang  ada  di  suatu  daerah  dalam  jumlah  yang  cukup, sehingga  

daerah  tersebut  dapat  digambar  dengan  skala tertentu.  Pengukuran  jarak  

dan  sudut  antara  titik-titik dimaksud, antara lain bertujuan untuk 

menentukan posisi titik batas pada suatu bidang tanah. Standar     teknis     

pengukuran     dan     pemetaan kadastral  yang  berlaku  pada  Badan  

Pertanahan  Nasional (BPN), yaitu PP No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah,  PMNA  /  KBPN  No.  3  Tahun  1997  yaitu  tentang 

Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  24  Tahun  1997  beserta Petunjuk   Teknis   

PMNA   /   KBPN   No.3   Tahun   1997 Materi  Pengukuran  dan  Pemetaan  

Pendaftaran  Tanah. Dalam  hal  luas  bidang  tanah toleransi luas adalah ½ 

√L  (L    adalah    luas    bidang    tanah)    (Badan    Pertanahan Nasional, 

1998). 

 

3.4.5. Digitasi 

Digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital 

dimana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang 
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dimaksud. Pada saat ini proses digitasi biasanya dilakukan dengan 

menggunakan komputer atau sering disebut Digitasi on Screen dimana 

komputer tesebut dilengkapi dengan software pemetaan 

Data yang disimpan dapat berupa titik (point), garis (polyline) dan poligon 

(polygon). Penggunaan jenis data tersebut bergantung dari objek yang akan 

kita rekam.  

 

3.4.6. Penggambaran  

Pembuatan peta bidang tanah pada pendaftaran tanah sistematik harus dibuat 

sedemikian rupa dengan batas wilayah yang jelas, misalnya digambarkan 

satu blok atau satu RT. Jika tidak dapat digambarkan per blok/ RT, maka 

dibuat secukupnya sesuai format yang ada, hanya perlu ditambahkan dengan 

informasi nomor peta bidang tanah dan informasi lembar bersebelahan untuk 

memudahkan sistim penyimpanan dan pencariannya jika diperlukan. 

Informasi nomor lembar ini dapat dicantumkan pada kolom/kotak 

keterangan. Agar masyarakat dapat dengan mudah membaca hubungan 

antara obyek pada peta bidang tanah dengan subyek pada daftar bidang tanah 

(DI 201B dan atau DI 201C) maka pada peta bidang tanah dicantumkan 

masing-masing nomor bidangnya. Nomor bidang adalah 5 (lima) digit 

terakhir dari NIB, tanpa angka 0 nya, misal NIB bidang tanah tersebut  

0904010600231, maka nomor bidang tersebut adalah 231 (pasal 31 ayat 5 g. 

Detail situasi penting yang digambarkan antara lain jalan/ gang berikut 

namanya, sungai serta arah aliran dan namanya, tempat ibadah, dan detail 

lainnya yang dapat memperjelas informasi dan memudahkan untuk dikenali 

oleh masyarakat, misalnya transmisi tegangan tinggi. Pada pendaftaran tanah 

sporadik pembuatan peta bidang tanah harus dilengkapi dengan informasi 

kepemilikan bidang berbatasan, dan jika terdapat bidang tanah yang 

berbatasan tersebut telah terdaftar maka perlu dicantumkan nomor 

bidangnya (bila telah tertata sesuai PMNA/Ka.BPN No.3/1997) atau 
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dicantumkan nomor hak dan nomor GS/SU jika masih belum tertata sesuai 

PMNA/Ka.BPN No. 3/1997. Sedangkan bidang tanah yang belum terdaftar 

dicantumkan nama pemegang hak dan status tanahnya. Dalam 

penggambaran perlu di perhatikan : 

1. Penomoran nomor bidang harus jelas, jangan sampai terjadi keraguan 

membaca, misalnya antara angka 0 dengan 6, 3 dengan 8, 2 dengan 5 dan 

2 dengan 7. 

2. Penggambaran bidang harus jelas, dengan ukuran tebal garis 0.2 mm 

3. Penomoran bidang diatas harus sesuai dengan daftar lampirannya (daftar 

bidang tanah). 

Apabila terjadi sanggahan selama masa pengumuman, maka bidang tanah 

tersebut harus dilaksanakan pengecekan ulang. Prosedur pengecekan 

dimulai dari pembuatan peta bidang tanah, perhitungan luas sampai dengan 

pembuatan gambar ukurnya. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak 

terdapat keraguan, maka perlu dilaksanakan pengukuran ulang dengan 

memperhatikan batas-batas tanah yang telah ditetapkan. Diagram Skema 

pengecekan ulang Jika ternyata terjadi kesalahan dalam proses pembuatan 

peta bidang ini maka harus dilakukan perubahan atau dibuat peta bidang 

baru. Peta bidang lama dimusnahkan (pasal 33 ayat 1 dan pasal 35 ayat 2). 

Pada kartiran (manuskrip) dilakukan perubahan sesuai dengan data yang 

benar. 

1. Peralatan, Bahan dan Ukuran Peta . 

Peralatan yang digunakan jika dilaksanakan secara manual adalah  

a. Lettering Set, scriber dan rapido. 

b. Penggaris, penghapus, pinsil. 

c. Jangka tusuk (stick passer). 

2. Peralatan yang digunakan jika dilaksanakan secara digital adalah : 

a. 1(satu) set komputer 386 IBM/Compatible atau lebih tinggi 

b. Software CAD (AutoCad, MicroStation, PC. Arc/Info, dll) 
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c. Plotter A3, Printer Grafik atau plotter jenis lain yang memenuhi syarat 

pemetaan digital. 

d. Bahan Dan Ukuran Peta 

 

3.4.7. Analisis 

 

penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam 

bagian komponennya dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau 

mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, 

sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki atau juga 

dilakukan pengembangan. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan  

1. Faktor terjadinya tumpang tindih dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah 

satunya adalah karena proses pengukuran peta bidang tanah dan kesalahan pada 

pemilik tanah atau hak pada tanah tersebut. 

2. Pada penyelesaian permasalahan tumpang tindih di Kantor Pertanahan 

dilakukan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu. Apabila setelah dilakukan 

jalur non litigasi tidak adanya kesepakatan antara para pihak, maka cara 

penyelesaian selanjutnya akan dilakukan melalui jalur litigasi.  

3. Pada saat menyelesikan permasalahan tumpang tindih (overlapping) pada peta 

bidang tanah, perubahan koordinat, luas bidang tanah dan posisi bidang akan 

berubah padaa saat perbaikan bidang tanah. 

 

5.2. Saran  

1. Yang perlu di perhatikan pada saat melakukan pengukuran bidang tanah teliti 

saat pengambilan data di lapangan agar tidak terjadi permaalah yang tidak di 

inginkan .  

2. Penyuluhan bersifat terpadu yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional secara bersama-sama dengan pihak kecamatan, ataupun 

pihak-pihak lain yang terkait dan memahami petugas ukur, pengukuran bidang 

tanah tersebut agar selalu di lokasi. 

3.  Untuk mencegah terjadinya  tumpang tindih harus mengoptimalkan 

administrasi pertanahan dan pembuatan peta pertanahan. Dengan adanya peta 
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pertanahan dan administrasi pertanahan yang baik kesalahan penempatan letak 

dan batas dapat diketahui. 

 

4. Kedepannya Badan Pertanahan Nasional harus lebih cermat lagi dalam 

menerbitkan sertifikat tanah, agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga 

kedepan hari tidak ditemukan lagi tanah yang bersifat ganda, dan hal ini juga 

menjamin kenyamanan bagi masyarakat dalam menerbitkan sertifikat tanah, 

dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. 
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