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BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

NGAWI DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat 

penting, oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. 

Betapa tidak, agama mengajarkan bahwa manusia adalah berasal dari tanah. Tanah 

adalah merupakan tempat bermukim bagi manusia disamping sebagai sumber 

penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan usaha yang 

berkaitan langsung dengan tanah, misalnya pertambangan dan energi. Tanah dapat dinilai 

pula suatu harta yang permanen, karena memberikan suatu kemantapan dicadangkan bagi 

di kehidupan mendatang. Pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat 

persemayaman terakhir bagi seseorang yang telah meninggal dunia. 

Bedasarkan kenyataan tersebut diatas, maka tanah bagi kehidupan manusia tidak 

hanya mempunyai nilai ekonomis sebagaimana anggapan sementara pihak, akan tetapi 

juga mengandug aspek social, politik, cultural, dan psikologis.  

“tanah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat bahkan dari kehormatan. 

Karena itulah tanah bukan saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai salah 

satu faktor produksi, tetapi lebih dari itu tanah mempunyai hubungan emosional 

dengan masyarakat, lebih-lebih masyarakat Indonesia yang agraris, dimana dari 

60% penduduk hidup dari sector pertanian dan umumnya tinggal di pedesaan 

sebagai petani kecil dengan luas tanah yang sempit dengan kesuburan tanah yang 

semakin turun”
1
 

 

Oleh karena itu dalam pemecahan aneka permasalahan yang berkenaan dengan 

soal-soal pertanahan dewasa ini bukan saja harus memindahkan prinsip-prinsip hukum 
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semata, akan tetapi harus memperlihatkan azas kesejahteraan, azas ketertiban dan 

keamanan dan azas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang 

menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.  

Lembaga atau badan yang yang menangani Pendaftaran Tanah sesuai dengan 

Pasal 1 PP. No 10 Tahun 1961, tertanggal 23 Maret, tentang Pendaftaran Tanah 

diselenggarakan oleh suatu Jawatan yang disebut Jawatan Pendaftaran Tanah.  

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tertanggal 19 

Juli 1988, tentang Badan Pertanahan Nasional, khususnya yang diatur pada pasal 37/1, 

maka tugas dan fungsi Pendaftaran Pertanahan, yang semua berada pada Departemen 

Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Agraria, sejak tanggal 21 

Nopember 1988 yaitu tanggal Pelantikan Kepala Badan Pertanahan, telah beralih pada 

Badan Pertanahan Nasional. 

Mengenai Tugas dan Fungsi wewenang Pendaftaran Tanah dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Apabila di Kantor Pusat BPN, maka Pendaftaran Tanah ditangani Deputi 

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dengan dibantu oleh Direktur 

Pengukuran dan Pemetaan, Direktur Pendaftaran Tanah. 

b. Sedang ditingkat Propinsi, ditangani oleh Kepala Bidang Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah dalam lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi, dengan dibantu oleh : Kepala Seksi Pangukuran, Kepala 

Seksi Pemetaan, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Sistem Informasi 

Pertanahan, serta Kepala Seksi Peralihan Hak, Pembebasan Hak dan PPAT.  



c. Adapun ditingkat Kabupaten / Kotamadya, pendaftaran Tanah ditangani oleh 

seorang Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan dalam lingkungan Kantor 

Pertanahan Kabupaten / Kotamadya setempat, dengan dibantu : Kepala Sub 

Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi, Kepala Sub Pendaftaran Hak dan 

Informasi Pertanahan, serta Kepala Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan 

Hak dan PPAT. 

Fungsi Badan Pertanahan Nasional dibidang Pendaftaran Tanah, sesuai dengan 

Psal 22 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 1 Tahun 1989, tertanggal 

31 Januari 1989, maka Badan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

a. Menyiapkan dan melakukan identifikasi dan pengukuran untuk keperluan 

Kerangka Dasar Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Desa Demi Desa, 

Pengukuran Sporadis dan Pemeliharaan Peralatan. 

b. Menyiapkan dan melaksanakan analisa perhitungan, penggambaran dan 

pemetaan berdasarkan hasil pengukuran kerangka dasar pendaftaran tanah, 

Pendaftran Desa demi Desa dan Pengukuran sporadis serta memberikan 

bimbingan analisa, perhitungan dan pemetaan. 

c. Mengumpulkan bahan – bahan untuk penyusunan sistem informasi 

pertanahan, memberikan bimbingan pelaksanaan Tata Pendaftaran dan Tata 

Usaha Pendaftaran Tanah dan menyiapkan Surat Keputusan Pengakuan Hak 

atas Tanah Adat. 

d. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan peralihan Hak, Pembebanan Hak, 

petunjuk penyelesaian permasalahan Pendaftaran Tanah dan menyiapkan 



saran yang berhubungan dengan Tugas Pendaftaran serta memberikan 

bimbingan dan menyiapkan bahan penilaian pelaksanaan Tugas PPAT. 

Dengan demikian, maka Bimbingan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, 

mempunyai tugas koordinasi, menyusun program dan memberikan bimbingan, 

pengendalian dan pelayanan di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah.      

Tujuan penyelenggaraan Pendaftaran tanah pada hakekatnya memberikan 

kepastian hukum dibidang pertanahan, sedangkan sistem pubikasinya adalah sistem 

Negatif yang bertendensi Positif. Metode Pendaftaran tanah yang digunakan adalah 

melalui  dua pendekatan, yaitu Pendaftaran Tanah yang secara Sistematik dan Pendataran 

Tanah secara Sporadik. 

Pengertian pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara 

sporadik tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 butir (16) dan butir (11) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Pasal 1 butir (10) : “Pendaftaran tanah secara sistematik adalah Pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau wilayah suatu desa / 

kelurahan.” 

2. Pasal 1 butir (11) : “Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah Pendataran tanah 

untuk pertama kali mengenai suatu obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau 

bagian wilayah suatu desa / kelurahan secara individual atau massal.” 

Tujuan Pendaftaran Tanah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah : 



a. 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 memberikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. 

b. Untuk memberikan infomasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk 

pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan rumah susun 

yang terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib Administrasi Pertanahan. 

Pendaftaran tanah berarti mencatat hak-hak yang dipegang oleh perorangan, 

kelompok atau suatu lembaga atas sebidang tanah. Hak-hak ini bermacam-macam, seperti 

hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan lain-lain. 

Dengan demikian banyaknya permasalahan dan sengketa tanah yang timbul 

dalam masyarakat, maka pelakasanaan penyertifikatan tanah sebagai salah satu proses 

dalam Pendataran tanah, mendapat sorotan lebih tajam lagi, terlebih dengan munculnya 

bentuk-bentuk penyelewengan dan penyimpangan dalam pembuatan sertifikat tanah yang 

melibatkan banyak oknum petugas. 

“bahwa adanya berbagai faktor obyektif, seperti beratnya kehidupan ekonomi 

pada lapisan menengah dan bawah, telah melahirkan berbagai bentuk 

penyimpangan, seperti percaloan dan bahkan juga apa yang disebut mafia tanah. 

Terdapat kesan bahwa pemerintahan pun kewalahan mengatasi bentuk-bentuk 

mafia tanah tersbut yang keberadaannya tidak dapat terlepas dari oknum 

pemerintah / oknum petugas yang memungkinkan lahirnya sertifikat palsu.”
2
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Berdasarkan pemikiran tersebut diatas banyak aspek yang menarik untuk 

dipelajari atau diteliti dan ditelaah tentang masalah pertanahan dalam hubungan dalam 

pelaksanaan pendaftaran tanah, khususnya di Kabupaten Ngawi. 

Sudah bertahun-tahun penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di 

Kabupaten Ngawi, akan tetapi agaknya masih banyak masyarakat yang enggan 

melaksanakan pendaftaran tanah atas tanah atau tempat tinggal yang mereka kelola, 

kuasai atau memiliki, sebagaimana diperintahkan oleh pasal 19 UUPA. Mereka masih 

merasa aman dan nyaman hanya dengan memiliki “petuk atau ketitir” ataupun Surat 

Tanda Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT), yang  hanya surat atau tanda bukti 

pembayaran pajak, sehingga bagi mereka melaksanakan pendaftaran tanah belum 

merupakan hal yang dianggap penting dan serius, kecuali ada alasan-alasan yang 

mendesak sehingga orang itu terdorong untuk mendaftarkan tanahnya.  

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki 

dimana masyarakat merasa cukup aman dan nyaman hanya dengan memiliki pethuk atau 

ketitir ataupun Surat Tanda Pembayaran Pajak Terutang (SPPT), untuk menyatakan hak 

milik atas sebidang tanah serta proses pendaftaran tanah yang dirasa lama oleh 

masyarakat menjadi problem mengapa masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanah 

yang dimilikinya. 

Sedangkan penyuluhan tentang pentingnya Pendaftaran Tanah kemasyarakat kurang 

disosialisasikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara 

lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan tersebut di atas dengan judul 



“KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

NGAWI DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN” 

B. Pembatasan Masalah 

 

Suatu penulisan yang dilakukan baik perorangan maupun suatu badan hukum 

tidak mungkin akan meneliti semua masalah yang ada pada bidang permasalahan 

sehingga setiap peneliti akan membatasi terhadap suatu masalah-masalah tertentu agar 

tidak terlalu melebar dan tidak menyimpang jauh dari tujuan penelitian maka peneliti 

akan membatasi yang ada kaitinnya dengan judul penelitian. Dalam penulisan skripsi ini 

permasalahan dibatasi yaitu kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ngawi dalam rangka tertib administrasi pertanahan yang berkaitan dengan persoalan 

pendaftaran tanah.   

C. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi 

dalam rangka tertib Administrasi Pertanahan. 

2. Bagaimana penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Ngawi 

Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 dan hambatan-hambatan apasajakah yang 

timbul dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah berdasarkan PP No.24 Tahun 1997. 

D. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  



1. Untuk mengetahui kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Pertanahan di 

Kabupaten Ngawi dalam rangka tertib administrasi pertanahan yang berkaitan 

dengan Pendaftaran Tanah. 

2. Untuk mengetahui penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Ngawi 

Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 dan Hambatan apasaja yang timbul dalam 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Ngawi. 

E. Manfaat Penelitian 

 

1.   Manfaat Praktis. 

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kedudukan, tugas dan 

fungsi Kantor Pertanahan di Kabupaten Ngawi. 

2.   Manfaat Teoritis. 

a.  Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang kedudukan, tugas          dan 

fungsi Kantor Pertanahan dan permasalahanya di Kabupaten Ngawi bagi 

penulis dan masyarakat.  

b.  Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait demi    

penyempurnaan kebijakan hukum mengenai Pendaftaran Tanah.  

F. Metode Penelitian 

 

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan 

atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilaksanakan secara metodologis, 

berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis 

berarti sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk karya ilmiah. 



Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk penelitian 

disebut research.
3  

Sedangkan pengertian metode adalah suatu cara atau jalan untuk 

memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulkan, 

menyusun, mengklasifikasi serta menginterpretasikan tentang data-data.
4
 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada 

dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data guna 

menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode 

penelitian sangat menentukan dalam suatu penelitian ilmiah karena mutu, nilai validitas 

dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metode penelitian yang 

tepat. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

            Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis, yaitu hukum dipandang sebagai norma yang dibentuk oleh perilaku 

sosial. 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

diskriptif, karena memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh 

tentang obyek yang diteliti, ”suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk 
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memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-

gejala lainnya”.
5 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kedudukan, 

tugas dan fungsi kantor pertanahan kabupaten ngawi dalam rangka tertib 

administrasi pertanahan yang berkaitan dengan persoalan pendaftaran tanah. 

3. Sumber Data 

a    Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.  

b   Data Skunder 

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan 

untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, buku literature dan yurisprudensi yang mempunyai 

hubungan dengan yang akan diteliti. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan oleh penulis adalah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Ngawi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a.   Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan untuk memperoleh informasi.
6
 Disini penulis mengumpulkan 
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data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 

responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah 

yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Pegawai 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.   

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan suatu pengumpulan data dengan cara membaca 

dan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber 

kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
7
 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data kualitatif, dimana guna memperoleh pemahaman dan kebenaran 

formal dan menyeluruh. Yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, dimana data-data deskriptif analisis yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh serta dari peraturan 

perundang-undangan dan buku literature yang berkaitan dengan penelitian. 

   G.  Sistematika Penulisan Penelitian 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan 

penelitian, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I.      PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
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B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penelitian 

BAB II.     TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Umum Tentang Hukum Pertanahan Di Indonesia 

A. Hukum Pertanahan di Indonesia 

1.  Tujuan Pokok dan Dasar Hukum Agraria Nasional 

2.  Asas-asas Hukum Agraria Nasional 

3.  Hak-hak Atas Tanah 

4.  Peralihan Hak Atas Tanah 

5.  Konversi Hak atas Tanah 

B.  Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Rangka Tertib 

Administrasi Pertanahan. 

1.  Kedudukan Kantor Pertanahan 

2.  Tugas kantor Pertanahan  

3.  Fungsi Kantor Pertanahan  

4.  Tertib Administrasi Pertanahan 

C.  Pendaftaran Tanah 

1.  Pengertian Pendaftaran Tanah 

2.  Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 



3.  Tujuan Pendaftaran Tanah 

BAB III     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Bagaimanakah Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ngawi dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan. 

2. Bagaimana penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Ngawi 

berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 dan hambatan-hambatan apasaja 

yang timbul dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut.  

B. Pembahasan 

1. Bagaimanakah Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ngawi dalam Rangka Tertib Administrasi Pertanahan. 

2. Bagaimana penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Ngawi 

berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 dan hambatan-hambatan apasaja 

yang timbul dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut.  

BAB  IV   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 


