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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang 

menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah 

oleh BPN Kota Mataram dan mengetahui implikasi hukum yang terjadi dari 

keterlambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, 

metode yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan, konsep, 

dan sosiologis. Keterlambatan dalam proses penerbitan sertipikat ini terjadi karena 

kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur dan tata cara dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah terutama kelengkapan dokumen pada saat 

melakukan pendaftaran tanah. Faktor penghambat dalam penerbitan sertipikat yang 

berasal dari Kantor BPN Kota Mataram dan dari masyarakat berupa faktor yuridis 

dan faktor non yuridis sehingga menimbulkan implikasi hukum. 

 

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Sertipikat Hak Milik. 

 

LAW IMPLICATION RETARDATION PUBLISHING CERTIFICATE OF 

THE RIGHT TO THE LAND OF BPN 

(Study at BPN Agency of Mataram City) 

ABSTRACT 

This study aims to determine and understand the factors that become 

obstacles in the implementation of the Retardation of certificates of land ownership 

by BPN Mataram City and know the law implications that occur from the 

retardation. This type of research is empirical law research, the method used is the 

approach approach of legislation, concept, and sociology. The delay in the process 

of issuing this certificate occurs due to the lack of knowledge of the community 

regarding procedures and procedures in the implementation of land registration, 

especially the completeness of the documents during the registration of land. The 

inhibiting factor in issuing certificates originating from the office of BPN Mataram 

City and from the community in the form of juridical and non juridical factors, thus 

causing legal implications. 

 

Key words: Law Implications, Freehold Title.
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I. PENDAHULUAN 

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik 

sebagai tempat tinggal (bermukim), maupun untuk melangsungkan kehidupan 

sehari-hari. Dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan yang 

semakin meningkat dan luas tanah yang relatif tidak bisa bertambah besar dan 

ukurannya, secara nyata hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin 

meningkat, sehingga banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam 

bidang pertanahan. 

Oleh karena itu diperlukan suatu langkah yang konkrit untuk mencegah 

semakin berkembangnya konflik maupun sengketa tanah yang timbul di tengah-

tengah masyarakat, dengan cara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap 

hak-hak atas tanah, terutama hak milik yang banyak dimiliki oleh masyarakat. 

Untuk mendapatkan hak milik dan kepastian hukum atas tanah maka tanah 

tersebut harus di daftarkan dan di sertipikatkan, sehingga kepastian subyek dan 

obyek atas tanah tersebut jelas.  

Kepastian subjek dan objek hak sangat diperlukan dalam lalu lintas 

hukum mengenai hak-hak atas tanah, sehingga oleh pemerintah dikebanyakan 

Negara diselenggarakan suatu sistem keterbukaan/pengumuman mengenai 

hak atas tanah atau system publisitas. Publisistas berarti prinsip dimana setiap 

orang dapat mengetahui semua hak-hak atas tanah dan semua perbuatan 

hukum mengenai tanah.1 

 

Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa untuk 

menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka di adakan pendaftaran tanah di 

                                                           
1 M.Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm.153. 
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seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

dengan peraturan pemerintah. 

Selanjutnya tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah sebagai berikut: 

1. untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang 

terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 

yang bersangkutan, untuk itu kepada pemegaang hak diberikan sertipikat. 

2. 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. 

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

 

Dengan melakukan pendaftaran tanah pada Kantor pertanahan maka akan 

menghasilkan “Sertipikat Tanah” yang merupakan bukti sah kepemilikan tanah dan 

merupakan salah salah suatu realisasi tujuan UUPA.  

Karena masih minimnya kualitas pelaksanaan dalam proses penerbitan 

sertipikat tanah menyebabkan banyaknya keluhan-keluhan pada masyarakat Kota 

Mataram selaku pemohon terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Mataram serta 

kondisi birokrasi yang terkesan lamban dan rumit dalam melaksanakan proses, 

sehingga sampai dengan saat ini masih terdapat issu bahwa dalam penerbitan 

sertipikat hak atas tanah dikatakan lama dan mahal. 

Pada kenyataannya di dalam pembuatan sertipikat hak atas tanah memang 

memerlukan waktu, jumlah waktu yang di perlukan antara lain tergantung daripada 

status tanah yang akan di keluarkan sertipikatnya.2 

Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2010 disebutkan untuk proses mendapatkan sertipikat hak milik untuk 

                                                           
2 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Cet.1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.129. 
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pendaftaran pertama kali melalui konversi, pengakuan dan penegasan hak 

dengan di butuhkan waktu 98 (Sembilan puluh delapan) hari, tiga bulan lebih 

sedikit. Hitunglah waktu tersebut berlaku sejak pemohon sertipikat 

memasukkan berkas permohonan ke loket penerimaan berkas dan melakukan 

pembayaran hingga terbitnnya produk sertipikat. Tapi pada prakteknya jarang 

sertipikat selesai dalam tenggat waktu tersebut. Sehingga untuk memperoleh 

penerbitan sertipikat di Kantor BPN tidak dilakukan secara cepat dan tepat .3 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik 2 (dua) pokok 

bahasan, yaitu : 1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam 

penerbitan sertipikat hak milik atas tanah oleh BPN ? 2. Bagaimana implikasi 

hukum terhadap penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang terlambat di proses 

oleh BPN ? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat 

hak milik atas tanah oleh BPN Kota Mataram yang tidak sesuai dengan ketepatan 

waktu yang telah ditentukan dalam peraturan kepala BPN dan untuk mengetahui 

dan memahami implikasi hukum yang terjadi terhadap penerbitan sertipikat hak 

milik atas tanah yang terlambat di proses oleh BPN. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dikategorikan sebagai peneltian 

hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan 

sosiologis (sociological approach). Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis 

secara deskriptif kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. 

 

                                                           
3 Emil Siallagan, 2016, Inilah Alasan Mengapa Mengurus Sertipikat  Tanah Prosesnya Selalu 

Lama, Diakses melalui http://www.kompasian.com/emilsiallagan/inilah-alasan-mengapa-

mengurus-sertipikat-tanah-prosesnya-selalu-lama, pada Tanggal 27 Oktober 2017, Jam  08.07 pm. 

http://www.kompasian.com/emilsiallagan/inilah-alasan-mengapa-mengurus-sertifikat-tanah-prosesnya-selalu-lama_570be96f379773550b0767a7
http://www.kompasian.com/emilsiallagan/inilah-alasan-mengapa-mengurus-sertifikat-tanah-prosesnya-selalu-lama_570be96f379773550b0767a7
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas 

Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram atau yang disingkat 

dengan BPN Kota Mataram merupakan suatu instansi vertikal Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kota Mataram yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana memiliki tugas melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi BPN yang bersangkutan yang dipimpin oleh seorang kepala 

Kantor. 

Kantor Pertanahan Kota Mataram dipimpin oleh satu orang Kepala Kantor 

yang membawahi satu Kepala Subbagian dan lima Kepala Seksi.  Masing-masing 

Kepala Seksi membawahi Kepala Subseksi dan masing-masing Kepala Subseksi 

membawahi staff stafnya. Demikian terjadi kepemimpinan secara hierarki dari atas 

sampai bawah. 

Untuk mendapatkan suatu produk sertipikat hak milik atas tanah dilakukan 

melalui banyak tahapan-tahapan proses dalam pendaftaran tanah. Untuk itu 

diperlukan waktu dalam menyelesaikan tahapan-tahapan prosedur tersebut, waktu 

untuk menyelesaikan proses tersebut sudah di tentukan dalam ketentuan peraturan 

yang berlaku, yakni 98 hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BPN No. 1 

Tahun 2010 Tentang Standar dan Pelayanan Pengaturan Pertanahan. 
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Dalam melakukan pendaftaran tanah, Kantor BPN telah menentukan 

persyaratan-persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak pemohon, 

adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon sertipikat hak milik 

atas tanah adalah sebagai berikut:4  

a) Bukti pemilikan tanah/alas hak 

b) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

c) Surat kuasa permohonan, apabila dikuasakan 

d) Surat permohonan pengukuran 

e) Surat akta jual beli atas tanah  

f) persil 

g) Foto copy surat setoran pajak/PPH 

h) Foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasanya apabila dikuasakan 

yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.  

i) Surat permohonan keringanan biaya 

j) Surat keterangan riwayat tanah 

k) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah 

l) Surat bukti perolehan hak 

m) Akta pembagian hak bersama 

n) Surat keterangan serba guna. 

 

Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam pendaftaan tanah 

tersebut harus di penuhi oleh pemohon, kemudian di lakukan perivikasi di Loket 

petugas Kantor BPN Kota Mataram. Selanjutnya setelah dokumen-dokumen di 

diterima dan oleh petugas perivikasi, pihak pemohon mengeluarkan uang sebagai 

biaya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali.  

Dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah, dilakukan 

terlebih dahulu pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data 

yuridis atas suatu bidang tanah. Pada Kantor BPN Kota Mataram terdapat petugas 

khusus dalam pendaftaran tanah, yang disebut “Panitia A” yang bertugas dalam 

melaksanakan pengumpulan data fisik dan data yuridis atas suatu bidang tanah yang 

                                                           
4 Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram, Tahun 2018. 
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di daftarkan dan dimohonkan sertipikatnya. Dalam proses pengumpulan data fisik 

dan data yuridis ini merupakan suatu proses yang membutuhkan banyak waktu 

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.  

Proses pengambilan data fisik berupa pengukuran batas-batas bidang tanah 

memang belum efisien terhadap waktu yang telah di tetapkan sesuai dengan SOP  

yakni 18 hari, karena kita dari petugas masih kurangnya SDM pada Kantor 

Pertanahan Kota Mataram, terutama petugas ukur, dimana petugas ukur tidak hanya 

bekerja pada 1 lokasi saja, bisa 2/3 lokasi yang berbeda dalam 1 hari, sehingga 

diperlukan pengaturan waktu dengan baik, sehingga pelaksanaan proses 

pengambilan batas-batas tanah, terdapat adanya kurang koordinasi dari petugas 

Kantor BPN dengan pemohon sertipikat dalam menentukan jadwal pengukuran dan 

pengambilan batas-batas bidang tanah, sehingga ketepatan terhadap waktu menjadi 

tidak efisien. 

Pada masyarakat masih banyak terdapat keluhan-keluhan mengenai 

pelayanan dan waktu dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat, karena masih saja 

ada masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam proses penerbitan sertipikat 

hak milik atas tanah. Tetapi ada juga dari pihak Responden yang memberikan 

pernyataan yang beda bahwa untuk  memperoleh sertipikat itu tidak lama, jika 

seorang pemohon sertipikat tanah mengetahui prosedur dalam permohonan 

sertipikat dan mengetahui dokumen-dokumen yang harus disiapkan, maka dalam 

proses penerbitan sertipikat akan dilakukan dengan cepat dan tidak memakan waktu 

artinya sertifikat juga dapat di terbitkan tidak harus 98 hari. 
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Kantor Badan Pertanahan Kota Mataram juga membenarkan ketepatan waktu 

98 hari yang telah ditentukan dalam PERKABAN NO. 1 Tahun 2010 masih banyak 

juga dalam praktek dilapangan dalam proses penerbitan sertipikat melewati jangka 

waktu tersebut, dikarenakan suatu alasan-alasan tertentu. Pengumuman sudah bisa 

dilakukan dalam waktu 60 hari setelah dilaksanakannya proses pengumpulan data 

fisik dan data yuridis suatu bidang tanah dan setelah dilakukan pengumuman pada 

waktu 60 hari dari 98 hari akan lanjutkan ke tahap selanjutnya sampai penerbitan 

sertipikat. 

Pengetahuan masyarakat terdadap prosedur penerbitan sertipikat dianggap 

sangat penting, karena akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pihak 

masyarakat dan pihak BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Jika masyarakat 

kurang mengetahui prosedur penerbitan sertipikat, maka akan menimbulkan suatu 

permaslahan yang membuat ketepatan waktu tidak dapat dilaksanakan.  

Untuk dapat mengetahui prosedur penerbitan sertipikat hak milik atas tanah, 

maka sebagai pemohon harus mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk 

memperloh informasi apa saja yang harus dilakukan dan disiapkan dalam memohon 

penerbitan sertipikat atas tanah. 

Di Kantor BPN Kota Mataram sendiri terdapat bagian informasi yang 

bertugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai apa saja 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebaiknya sebagai pihak pemohon 

harus datang langsung mengunjugi Kantor pertanahan untuk mengetahui secara 

langsung informasi-informasi yang berkaitan dengan permohonan sertipikat, tanpa 
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menggunakan jasa orang lain/calo yang menjadikan proses lama dan terkesan 

mahal dalam pensertipikatan hak atas tanah. 

Secara umum keterlambatan terbitnya sertipikat hak milik atas tanah di 

sebabkan oleh dua faktor, yakni dari pihak Kantor BPN Kota Mataram sendiri dan 

dari pihak masyarakat sebagai pemohon sertipikat hak milik atas tanah. 

Penghambat terbitnya sertipikat hak milik atas tanah yang di hadapi oleh Kantor 

Pertanahan Kota Mataram dapat terjadi karena beberapa faktor-faktor penghambat, 

terutama dalam pelaksanaan penentuan data fisik dan data yuridis bidang tanah oleh 

panitia A yang turun langsung ke Lokasi, hambatan-hambatan dalam penerbitan 

sertipikat hak milik atas tanah yang disebabkan oleh beberapa faktor dapat 

dikelompokkan menjadi dua faktor, yakni berupa faktor yuridis dan faktor non 

yuridis. 

1) Faktor Yuridis  

Adapun yang menjadi penghambat dalam penerbitan sertipikat hak 

atas tanah yang termasuk dalam faktor yuridis adalah sebagai berikut: 

(a) Pada saat dilakukan pemeriksaan tanah oleh petugas panitia yang 

turun langsung ke lapangan, dilakukannya penguraian mengenai 

risalah bidang tanah dan ternyata ada riwayat tanah atau batas-batas 

bidang tanah yang kurang jelas karena tidak ada di pasang batas patok 

bidang tanah dan harus dilengkapi kembali oleh pemilik tanah. 

(b) Kegiatan pengumuman yang harus ditunggu selama 60 hari dari 98 

hari tidak boleh kurang, karena dalam waktu 60 hari tersebut pihak 

BPN menunggu apabila tidak ada gugatan atau adanya 

sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran 

tanah maka bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya. 

(c) Adanya kekurangan berkas atau dokumen yang dibutuhkan dalam 

proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tidak sesuai dengan 

yang telah di tetapkan, sehingga pemohon disuruh kembali untuk 

melengkapi berkas-berkasnya. Adapun kekurangan dokumen-

dokumen yang harus dilengkapi tersebut seperti adanya kesalahan 
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penulisan dalam blangko permohonan, tidak melengkapi surat 

keterangan menjual dan membeli dan lain-lain.  

(d) Dalam pelaksanaan pemeriksaan tanah untuk mengambil data fisik 

dan data yuridis atas suatu bidang tanah yang dilakukan oleh Panitia 

A yang turun langsung ke lokasi membutuhkan ketelitian dan kehati-

hatian, supaya keamanan dalam proses penerbitan sertipikat dapat 

terjamin. 

 

2) Faktor non yuridis 

Adapun penghambat penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang 

termasuk dalam faktor non yuridis adalah sebagai berikut: 

(a) Dengan volume kerja yang semakin hari semakin meningkat, di 

Kantor BPN Kota Mataram, jumlah permohonan sertipikat setiap 

tahun selalu banyak sehingga terjadi penumpukan berkas permohonan 

yang harus diselesaikan prosesnya baik dari tahun-tahun sebelumnya.  

(b) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor BPN Kota 

Mataram, terutama petugas ukur, dimana petugas ukur tidak hanya 

bekerja pada 1 lokasi saja, bisa 2/3 lokasi yang berbeda dalam 1 hari, 

sehingga diperlukan pengaturan waktu yang lebih baik. 

(c) Berhubungan dengan pendaftaran tanah dalam pelaksanaan prosesnya 

menggunakan suatu inovasi bidang teknologi, sehingga sering 

menimbulkan hambatan terutama aplikasi yang sering bermasalah 

ketika digunakan dan membuat petugas tertunda dalam pelaksanaan 

pekerjaannya. 

(d) Panitia A yang bertugas dalam pendaftaran tanah, khususnya pada 

saat tahap pengambilan data fisik dan data yuridis mendapatkan 

kesulitan dalam mengatur jadwal dan waktu, petugas ukur kesulitan 

menentukan jadwal pengukuran tanah dengan melewati batas waktu 

yang telah ditentukan yakni 18 hari. 

 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penerbitan sertipikat  

dari pihak masyarakat sebagai pemohon disebabkan karena budaya hukum 

masyarakat yang masih kurang memahami mengenai prosedur dalam pelaksanaan 

pensertipikatan tanah. Adapun faktor penghambat bagi masyarakat dapat 

dikelompokkan menjadi dua faktor yakni, faktor yuridis dan faktor non yuridis. 
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1) Faktor Yuridis  

(a) Adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat pendaftaran 

tanah karena yang dimohon adalah tanah sengketa, sehingga tidak 

dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya sampai sengketa 

permasalahan tersebut selesai. 

(b) Pihak masyarakat sebagai pemohon sertipikat mengalami kesulitan 

untuk mengetahui asal muasal riwayat tanah, karena tanahnya 

diperoleh melalui proses jual beli dibawah tangan. 

(c) Tanah yang di miliki tidak dipasangi patok, sehingga kesulitan 

dihadapi oleh petugas pada saat penenelitian data fisik dan data 

yuridis bidang tanah. 

 

2) Faktor non yuridis 

(a) Kesalahan infomasi yang diterima pemohon terhadap persyaratan dan 

prosedur dalam permohonan sertipikat hak milik atas tanah, karena 

kurang proaktifnya masyarakat sebagai pemohon untuk datang 

langsung ke Kantor pertanahan menanyakan apa saja yang menjadi 

persyaratan yang harus disiapkan dalam proses awal pendaftaran 

tanah. Sehingga menyebabkan kekurangan kelengkapan berkas pada 

saat pemeriksaan di petugas loket yang ada di Kantor BPN Kota 

Mataram dan dikembalikan untuk dilengkapi. 

(b) Pihak masyarakat sebagai pemohon sertipikat masih banyak yang 

malas mengurus sertipikatnya secara sendiri sehingga menggunakan 

jasa orang lain/calo yang memberikan kesan lama dan juga mahal. 

 

Implikasi Hukum Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah 

Yang Terlambat di Proses Oleh BPN. 

Implikasi hukum merupakan suatu istilah lain dari konteks bahasa hukum 

yaitu akibat hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh 

hukum, terhadap suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum, 

akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan 
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yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.5 

Adanya implikasi hukum terhadap keterlambatan penerbitan sertipikat ini 

karena kesalahan pemohon pada saat melengkapi dokumen, seharusnya dalam 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku, tidak boleh mengandung unsur kesalahan baik menyangkut aspek teknis 

atau aspek yuridis dalam pendaftaran tanah, jika itu terjadi maka akan 

menghilangkan unsur kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga 

orang yang berhak atas tanah tersebut akan dirugikan. Kesalahan dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah juga akan memberikan akibat yang buruk bagi 

Badan Pertanahan Nasional sebagai kelengkapan Negara terhadap informasi yang 

salah yang berarti menciptakan administrasi pertanahan yang tidak tertib”. 

Implikasi hukum terhadap keterlambatan penerbitan sertipikat hak milik atas 

tanah tersebut dapat dilihat dari dua faktor yang menjadi penyebab dari 

keterlambatan penerbitan sertipikat hak atas tanah, yaitu dari faktor BPN sendiri 

dan dari faktor masyarakat sebagai pemohon sertipikat. 

Implikasi hukum dari keterlambatan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah 

bagi Kantor hanya akan mendapatkan teguran dari  Kepala BPN Propinsi atau 

bahkan ada teguran dari BPN Republik Indonesi pusat. Dikarenakan setiap kegiatan 

pendaftaran yang dilakukan pada Kantor BPN akan dilihat kinerja Kantor tersebut 

pada aplikasi sistem yang dinamakan KKP (Kegiatan Komputerisasi Pertanahan) 

                                                           
5Ahmad Rifai’i, 2013, Akibat Hukum, diakses melalui https://ahmad-rifai-uin-

blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html?m=1, pada Tanggal 19 Februari 2018, jam 10.03 Am. 

https://ahmad-rifai-uin-blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html?m=1
https://ahmad-rifai-uin-blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html?m=1
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yang otomatis akan diberi tanda merah jika melewati batas ketentuan waktu yang 

telah di tentukan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga pelayanan 

pada Kantor di nilai kurang baik. 

Teguran yang di berikan kepada pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kota Mataram terhadap kinerja kantor diberikan ketika melakukan pelaporan pada 

Kantor Wilayah BPN Propinsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan 

dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

dinyatakan bahwa “Kepala Kantor Pertanahan setiap bulan melaporkan hasil 

pelaksanaan pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional”. 

Mengenai adanya implikasi hukum bagi pihak pemohon sertipikat yang tidak 

melengkapi kelengkapan berkas permohonan sertipikatnya akan mendapatkan 

konsekwensi keterlambatan untuk penerbitan sertipikat, tetapi pendaftaran 

tanahnya tetap dilakukan, waktu keterlambatan tersebut akan berakhir sampai 

pemohon sertipikiat melengkapi kekurangan berkasnya atau jika ada sengketa, 

sampai sengketa tersebut terselesaikan. 
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III. PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penerbitan sertipikat hak 

milik atas tanah bagi Kantor BPN Kota Mataram berupa faktor yuridis dan faktor 

non yuridis. Secara umum faktor yuridis tersebut terjadi karena kesulitan pada saat 

pengambilan data fisik dan data yuridis bidang tanah dan adanya permasalahan 

yang terjadi terhadap tanah yang dimohonkan sertipikatnya. Sedangkan faktor non 

yuridis yang menjadi penghambat dalam penerbitan sertipikat secara umum terjadi 

karena kemampuan Sumber Daya Manusia pada Kantor BPN Kota Mataram yang 

masih kurang.  

Sedangkan Faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penerbitan 

sertipikat hak milik atas tanah bagi masyarakat selaku pemohon sertipikat juga 

berupa faktor yuridis dan faktor non yuridis. Secara umum faktor yuridis tersebut 

terjadi karena kesalahan pemohon dalam melengkapi berkas permohonan sertipikat 

yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan keterlambatan 

karena faktor non yuridis terjadi karena budaya hukum dari masyarakat sendiri 

sebagai pemohon sertipikat yang masih kurang baik. 

Dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat tidak boleh mengandung unsur 

kesalahan baik menyangkut aspek teknis atau aspek yuridis dalam pendaftaran 

tanah, jika itu terjadi maka akan menimbulkan implikasi hukum yakni 

menghilangkan unsur kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga 

orang yang berhak atas tanah tersebut akan dirugikan. Dan  juga akan memberikan 

akibat yang buruk bagi Badan Pertanahan Nasional sebagai kelengkapan Negara 
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terhadap informasi yang salah yang berarti menciptakan administrasi pertanahan 

yang tidak tertib. 

Implikasi hukum dari keterlambatan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah 

bagi Kantor hanya akan mendapatkan teguran dari  Kepala BPN Propinsi atau 

bahkan ada teguran dari BPN Republik Indonesi pusat. Dikarenakan setiap kegiatan 

pendaftaran yang dilakukan pada Kantor BPN akan dilihat kinerja Kantor tersebut 

pada aplikasi sistem yang dinamakan KKP (Kegiatan Komputerisasi Pertanahan) 

yang otomatis akan diberi tanda merah jika melewati batas ketentuan waktu yang 

telah di tentukan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Sedangkan 

Masyarakat selaku pemohon sertipikat yang tidak melengkapi kelengkapan berkas 

permohonan sertipikatnya akan mendapatkan konsekwensi keterlambatan untuk 

penerbitan sertipikat, tetapi pendaftaran tanahnya tetap dilakukan.  

 

Saran 

Bagi Kantor BPN Kota Mataram sangat perlu melakukan kegiatan sosialisasi 

atau penyuluhan yang lebih giat lagi kepada masyarakat dan hendaknya selalu 

meningkatkan kemampuan kinerjanya menjadi lebih baik dengan upaya 

meningkatkan SDM khususnya dalam pelaksanaan pensertifikatan tanah. 

Sedangkan bagi Masyarakat sebagai pemohon sertipikat hendaknya lebih aktif 

dalam menanyakan tata cara dan prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan 

pensertipikatan tanahnya dan harus memberikan keterangan yang jelas mengenai 

batas-batas tanah tidak terjadi sanggahan-sanggahan pihak lain yang bersebelahan 

dengan tanah yang didaftarkan. 
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