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PELAKSANAAN PENDAFTARAN  HAK ATAS TANAH SECARA 

SPORADIK  UNTUK MEMBERIKAN  JAMINAN  KEPASTIAN  HUKUM 

BAGI PEMEGANG HAK 

(Studi di Kec. Gangga Kabupaten Lombok Utara)  

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prosedur 

pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah secara sporadik dan kendala apa saja yang 

ditemukan dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan 

pendekatan Undang-undang, Konseptual dan Sosiologis, Tehnik yang digunakan 

adalah bahan kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan analisa yang digunakan 

adalah menggunakan tehnik penafsiran, pengujian dan pemberian alasan. 

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pendaftaran 

tanah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara sistematik dan sporadik. 

. Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sudah sesuai 

dengan aturan Kepala BPN tentang Pendaftaran Tanah.  

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, sporadik, kepastian hukum  

 

ABSTRACTION 

 

 This Research aim to to know how procedure execution of registration of 

land right by sporadik and constraint any kind of which is found in executing land 

registry by sporadik. 

 This research is research of empirical law by using approach of 

Code/Law, Conceptual and Sosiologis, Technics the used is bibliography 

materials and field data. While analysis the used is to use technicsly of 

interpretation, examination and gift/ giving of reason. 

 According to PP No. 24 Year 1997 about land registry, Land registry can 

be done/conducted with two way of, that is by systematic and sporadik. 

According to PP No. 24 Year 1997 about land registry have as according 

to order Lead BPN about Land Registry  

 Keyword : Land Registry, sporadik, rule of law 
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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus 

merupakan kekayaan nasional, dimana hubungan bangsa Indonesia dengan 

tanah bersifat abadi dan kekal.
1
 

Dengan mengingat arti penting tanah, terutama kaitannya dengan warga 

Indonesia yang meletakkan tanah sebagai benda tetap yang memiliki nilai 

guna tinggi. Hal ini disadari untuk mencegah terjadinya sengketa tanah di 

kemudian hari, dengan demikian pembangunan pada hakikatnya harus 

bertumpu pada kepentingan rakyat, khususnya dibidang pertanahan yang 

merupakan urat nadi kehidupan dan merupakan harta kekayaan dari 

warganya. 

Hak atas tanah merupakan hak yang melekat yang tidak dapat dihilangkan 

begitu saja. Hak atas tanah tersebut salah satunya dapat diperoleh setelah 

melakukan suatu transaksi, misalnya jual beli. Meskipun telah dilakukan 

transaksi jual beli, tidak secara otomatis hak atas tanah beralih kepada 

pembeli, karena terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan tertentu agar 

kepemilikan tanah dapat beralih dari pihak yang satu ke pihak yang 

lainnya. Merupakan suatu kebutuhan bagi masyakat di Indonesia selaku 

pemegang hak atas tanah untuk memperoleh kepastian dan perlindungan 

hukum atas haknya. Selain itu, adanya kepentingan masyarakat dan 

                                                           
1 

Kertasapoetra et.all.,Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Penggunaan Tanah  
(Jakarta:binaaksara, 1984) hal. 1
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pemerintah untuk memperoleh informasi atas tanah, yang diperlukan 

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah 

negara mengenai kepemilikan atas suatu tanah terhadap mereka yang 

namanya terdaftar dalam sertifikat tanah tersebut. Dengan demikian, pihak 

lain tidak dapat menganggu gugat kepemilikan  atas tanah tersebut yang 

sudah terdaftar.
2
 

Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah prosedur  pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah secara 

sporadik, untuk  memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang 

hak? Dan Kendala apa saja yang ditemukan dalam melaksanakan 

pendaftaran  tanah secara sporadik dan solusinya di Kabupaten Lombok 

Utara ? 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pendaftaran  hak atas 

tanah secara seporadik, untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

pemegang hak. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dalam 

melaksanakan pendaftaran tanah secara seporadik dan solusinya. 

Manfaat Penelitian 

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu (S1) 

program studi ilmu hukum pada fakultas hukum universitas mataram dan 

memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum lebih lanjut serta 

dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya Kabupaten 
                                                           
2
 Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Cet.1 (Transmedia Pustaka Jakarta 

Selatan, 2010) Hal. 1 
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Lombok Utara sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dalam pendaftaran hak atas 

tanah secara sporadik, untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

pemegang hak, serta dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat 

umum akan perlunya pendaftaran hak atas tanah. 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. penelitian 

hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat 

secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. 

Metode pendekatan adalah 1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute 

Approach) 2. pendekatan Sosiologis (Sosiological Approach) 3. 

pendekatan Konseptual. Jenis data yaitu 1. Data primer data yang didapat 

dari lapangan 2.Data sekunder data Yaitu data yang diperoleh dari 

kepustakaan dan buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, 

makalah. Tehnik Pengumpulan data 1.Studi lapangan dengan cara 

wawancara  2. Studi dokumen. Analisis Data yaitu Metode Analisis yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik 

penafsiran, pengujian dan pemberian alasan. analisis kualitatif yaitu semua 

data yang telah terkumpul diolah dan disusun secara sistematis kemudian 

dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang 

dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. 

Pengumpulan data dilakukan dengan pedoman wawancara dan 

pengamatan. 
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II PEMBAHASAN 

Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran tanah secara sporadik 

merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu 

atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah 

suatu desa/kelurahan baik secara individual atau masal. 

Adapun prosedur  pendaftaran  tanah  secara sporadik menurut  Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah:
3
 

a. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang 

berkepentingan (pasal 13 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997).  

b. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997).  

c. Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).  

d. Pengukuran dan Pemetaan Bidang-bidang tanah dan Pembuatan Peta 

Pendaftaran (Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997).  

e. Pembuatan Daftar Tanah (Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 

Tahun 1997).  

f. Pembuatan Surat Ukur (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 

1997).  

                                                           
3
Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta 2010) .Hal. 175-183 
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g. Pembuktian Hak Baru (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 

1997). 

Untuk keperluan pendaftaran hak: 

\ 1. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1). Penetapan pemberian hak 

dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan 

menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal 

dari tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan. 2). Asli akta PPAT yang 

memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang Hak Milik kepada 

penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai Hak Guna Bangunan 

dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik.  

2. Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian Hak 

Pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.  

3.  Tanah Wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf. 

 4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan akta   

pemisahan.  

5.  Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan. 

h. Pembuktian Hak Lama (Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997).  

i. Pengumuman Hasil Penelitian Data Yuridis  dan Hasil Pengukuran (Pasal 

26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). 

j.  Pengesahan Hasil Pengumuman Penelitian Data Fisik Dan Data Yuridis 

(Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Setelah jangka waktu 
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pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan  

tersebut oleh Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

disahkan dengan suatu berita acara. Berita acara pengesahan menjadi dasar 

untuk: 1. Pembukuan hak atas tanah  yang bersangkutan dalam buku tanah. 

2. Pengakuan hak atas tanah. 3. Pemberian hak atas tanah. 

k. Pembukuan Hak (Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997).  

l. Penerbitan Sertifikat (Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). 

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 

bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar 

dalam buku tanah. Jika dalam buku tanah terdapat catatan-catatan yang 

menyangkut data fisik maupun data yuridis, penerbitan sertifikat 

ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus. 

Secara operasional tehnis hukum, bahwa dalam pembuatan sporadik ada 

beberapa syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut: 1. SPPT (Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang) 2. Alas Hak (jual beli atau bagi hasil) 3. 

Pipil (atas nama pemohon) 4. KTP 

Pendaftaran Tanah diawali dengan pemohon mengajukan persyaratan-

persyaratan berupa bukti yuridis ke loket pelayanan kemudian dilanjutkan 

lagi ke loket pembayaran sampai registrasi selesai dilakukan barulah 

dilimpahkan ke loket pelayanan. Setelah registrasi selesai dilakukan BPN 

melakukan pengukuran, pemetaan, pengumuman dan pembuatan buku 

tanah dan surat ukur untuk penerbitan sertifikat hak. 
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Hal ini dipertegas dari wawancara dengan responden yaitu orang yang 

bersangkutan yang dimaksud adalah masyarakat atau orang yang telah 

melakukan pendaftaran tanah secara sporadik. 

Dari hasil wawancara, dari segi luas nampak bahwa persentase dari orang 

yang mendaftarkan tanahnya di masing-masing desa sekian persen, hal ini 

disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: 1. Dari segi biaya 

(pemohon) 2. Kurangnya sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para 

informan selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional dan responden 

yaitu orang yang bersangkutan yang dimaksud adalah masyarakat atau 

orang yang telah melakukan pendaftaran tanah secara sporadik, maka 

dapat penulis jelaskan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat 

pelaksanaan pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Lombok 

Utara dalam proses pendaftaran tanah secara sporadik yaitu sebagai 

berikut4: 

1. Faktor-faktor atau kendala dari Pemerintah 

1) Terbatasnya peralatan dan tenaga kerja, yang digunakan untuk 

memproses dan menjalankan pendaftaran tanah karena pelaksana 

semakin hari pekerjaan menumpuk, sedangkan penerimaan 

                                                           
4 hasil wawancara dengan ibu Ratih selaku waarga masyarakat yang pernah mendaftarkan tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Lombok 

Utara, 5 september 2014. 
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pegawai tidak seimbang dengan bertambahnya pekerjaan dan 

kemampuan, oleh karena itu masih mengalami kekurangan. 

2) Kesalahan gambar atau peta dan hilangnya data yang menyebabkan 

lamanya proses pendaftaran tanah. 

3) Pelayanan yang diberikan dalam pengurusan pendaftaran tanah 

cukup lama. 

4) Kurangnya tempat penyimpanan dokumen. 

5) Kurang teliti dan lupa dalam persyaratan pendaftaran peralihan hak 

atas tanah sehingga dalam prosesnya lama karena menunggu pihak 

pendaftaran. 

6) Kurangnya penerangan atau penyuluhan yang diberikan kepada 

masyarakat mengenai pendaftaran dari pensertifikatan tanah. 

2. Faktor-faktor atau kendala dari masyarakat 

1) Terjadinya persengketaan tentang batas tanah dengan tanah orang 

yang berbatasan. 

2) Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah, Masyarakat 

merasa enggan untuk mensertifikatkan tanahnya karena biaya 

pendaftaran yang menurut mereka dianggap memerlukan biaya 

yang relatip mahal dan memakan waktu yang lama. 

3) Alasan masyarakat karena terlalu kecil tanah yang dimilikinya. 

4) Kurangnya surat bukti pemilikan tanah. 

Berikut hasil wawancara dengan bapak Hamzin selaku warga 

masyarakat yang pernah melakukan pendaftaran tanah secara 
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sporadik tentang kendala yang dapat menghambat proses 

pendaftaran tanah, sebagai berikut:
5 

Apabila salah seorang dari pemilik tanah yang berbatasan dengan 

tanah kita tidak ada di tempat atau tidak bisa menyaksikan melihat 

langsung pengukurannya, maka itu akan dapat menghambat proses 

pengukurannya. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Lombok Utara 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka ada 

beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses 

pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor BPN Kabupaten Lombok Utara 

yaitu sebagai berikut : 

a. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani  faktor 

penghambat proses pendaftaran tanah dari Pemerintah, yaitu: 

a) Melengkapi sarana dan prasarana dalam bidang pertanahan 

sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah akan berjalan lancar 

sesuai dengan tujuan daripada ketentuan yang ada. 

b) Dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari 

pegawai atau aparat kantor pertanahan dengan mengikuti  

pendidikan yang diperlukan. 

b. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani faktor penghambat 

proses pendaftaran tanah dari masyarakat, yaitu:  

                                                           
5 Hasil wawancara dengan bapak Hamzin, selaku warga masyarakat des.gondang, kabupaten lombok utara yang pernah melakukan pendaftaran 

tanah secara sporadik, tgl 15 agustus 2014 
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a) Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendaftaran 

tanah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sehingga 

masyarakat dapat menguasai dan memanfaatkannya sesuai 

dengan peruntukkannya. 

b) Memberikan dan menerbitkan brosur-brosur informasi 

pertanahan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah 

sehingga masyarakat tidak bingung untuk mendaftarkannya, 

untuk itu perlu kerjasama dengan aparat kelurahan atau kepala 

desa setempat. 

c) Mengadakan program pensertifikatan masal atau PRONA 

terutama bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga 

kebutuhan akan sertifikat dapat terpenuhi secara adil. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Prosedur pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah secara sporadik, 

untuk  memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak 

sudah dilakukan berdasarkan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 dan 

Peraturan Kepala BPN tentang Pendaftaran Tanah. 

2. Kendala yang ditemukan dalam melaksanakan pendaftaran  tanah 

secara sporadik adalah secara garis besarnya kendala yang ditemukan 

dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik sebagai 

berikut: 

a. Kendala dari pemerintah:  

1) Terbatasnya peralatan dan tenaga kerja 

2) Kurangnya tempat penyimpan dokumen 

3) Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai 

pendaftaran tanah.  

b. Kendala dari masyarakat: 

1) Kuatnya pengaruh adat 

2) Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah, alasan 

masyarakat karena terlalu kecil tanah yang dimilikinya. 

3) Kurangnya surat bukti pemilikan tanah. 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Lombok Utara 

a. Langkah yang dilakukan dari pemerintah, yaitu: 
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a) Melengkapi sarana dan prasarana dalam bidang pertanahan. 

b) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme  dari pegawai 

atau aparat kantor pertanahan. 

b. Langkah yang dilakukan dari masyarakat, yaitu: 

a) Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendaftaran 

tanah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. 

b) Memberikan dan menerbitkan brosur-brosur informasi 

pertanahan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran 

tanah. 

c) Mengadakan program pensertifikatan missal atau PRONA. 

Berdasarkan Pembahasan dan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya 

maka penulis mempunyai saran sebagai berikut: 1. Pada pendaftaran hak 

atas tanah secara sporadik guna menjamin adanya kepastian hukum, 

maka diharapkan kepada BPN untuk memasang papan pengumuman 

tentang prosedur pendaftaran tanah, sehingga masyarakat dapat mengerti 

atau adanya pemberdayaan. 2. Menambah sarana dan prasarana pegawai 

dalam bidang pertanahan sehingga dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 

akan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dari pada ketentuan yang ada. 

3. Perlu adanya penyuluhan mengenai jaminan kepastian hukum 

terhadap tanah yang dimiliki, sehingga pemohon atau para pihak dapat 

memahami betapa pentingnya tanah didaftarkan. 
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