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Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Tanah adalah sumber kehidupan, kekuasaan, 

dan kesejahteraan.  Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki 

fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset.  Sebagai social asset tanah merupakan 

sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan 

capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.  Sesuai dengan sifatnya yang 

multidimensional  dan sarat dengan persoalan keadilan, permasalahan tentang  pertanahan seakan 

tidak pernah surut.  Pengaturan tentang struktur pertanahan/keagrarian telah disadari sejak berabad-

abad lamanya oleh negara-negara didunia. Perombakan dan pembaharuan struktur 

pertanahan/keagrarian dilakukan untuk memenuhi asas keadilan dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat.   

 
Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan pembaharuan struktur pertanahan pada 

periode 1960-an.  Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) negara sebagai organisasi kekuasan 

rakyat pada tingkatan yang tertinggi menguasai tanah untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Dengan semangat perubahan dan pembaharuan secara mendasar terhadap 

struktur pertanahan agar dapat memenuhi kepentingan dan keadilan bagi rakyat maka sebagai 

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

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada Tanggal 24 September 1960.  Undang-undang 

Pokok-Pokok Agraria ini merupakan fundamental pengaturan dan pembaharuan struktur pertanahan di 

Indonesia.  Tujuan pokok dari  UUPA adalah (1) meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum 

agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan 

bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur, (2) 

meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, 

(3) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi 

rakyat seluruhnya. 

 
Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 Tahun 1960 

tentang Luas batas Maksimum dan Minimum Pemilikan Tanah, pada Tanggal 24 Desember 1960.  

PERPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian. Undang-undang ini lebih dikenal dengan Undang-undang Landreform. Untuk 

aturan pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961 tentang 



Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 tentang Pengukuran Desa Lengkap. 

 
Pelaksanaan program landreform ini sedikit terpinggirkan posisinya dalam kebijakan pembangunan 

nasional.  Meskipun Pemerintahan mulai berupaya menggiatkan kembali program landreform dengan 

dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian 

Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Pelaksanaan landreform akan 

tetapi pelaksanaan landreform masih belum optimal.  Kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR RI No. 

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.   Ketetapan MPR ini 

dapat menjadi kerangka pokok bagi upaya mengurangi ketimpangan penguasaan/pemilikan tanah dan 

kekayaan alam lainnya, menyelesaikan konflik-konflik agraria dan sumberdaya alam, dan memperbaiki 

kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang rusak.  

 
Bersandarkan pada TAP MPR No. IX Tahun 2001 dikeluarkan satu kebijakan tentang penataan 

pertanahan nasional, yaitu Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di 

Bidang Pertanahan yang ditandatangani pada Tanggal 31 Mei 2003. Kebijakan ini dikeluarkan dalam 

rangka melaksanakan TAP MPR No. IX Tahun 2001, dengan memandatkan kepada Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) untuk menyusun RUU Penyempurnaan UUPA 1960 dan RUU Hak Atas Tanah serta 

peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan; Menyusun pembangunan sistem 

informasi dan manajemen pertanahan untuk menunjang landreform dan pemberian hak atas tanah; 

Menyusun norma-norma dan/atau standarisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas produk dan 

sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka pemberian sebagian besar kewenangan 

pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah propinsi/kabupaten/kota.  

 
Kedudukan lembaga yang menangani pertanahan/agraria dalam susunan kabinet/pemerintahan, 

berbeda-beda, mengalami pasang surut sesuai dengan nuansa politik yang mempengaruhi penentu 

kebijakan nasional di zamannya.  Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 

tentang Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pertanahan 

Nasional maka Badan Pertanahan Nasional berperan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan baik secara nasional, regional, maupun sektoral.  Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI) 

diharapkan dapat menjadi garda terdepan bangsa dalam mewujudkan tanah dan pertanahan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, 

kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.  Hal ini tentu tidak mudah, banyak hambatan dan 

tantangan kedepan yang harus dihadapi.  BPN-RI harus mampu mengembangkan dan 

menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan sesuai konsep pembaruan agraria  sebagai upaya 



perwujudan tatanan kehidupan bersama yang bersandar pada ekonomi kerakyatan, keadilan, 

demokratis, dan partisipatif.  

 
Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak dari perkembangan di bidang 

politik, ekonomi, dan sosial budaya maka gagasan atau pemikiran tentang pertanahan juga terus 

berkembang.  BPN-RI dituntun agar mampu mengakomodasi seluruh perkembangan dinamika 

pertanahan yang semakin kompleks.  Berbagai rumusan dan formulasi program-program strategis 

dibidang pertanahan harus segera dilaksanakan.  BPN-RI harus menata kelembagaannya sehingga 

mampu meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan, memastikan penguatan hak-hak rakyat atas 

tanah, menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, mengembangkan dan memperbaharui politik , 

hukum, dan kebijakan pertanahan, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan secara 

konsisten.  Dengan demikian maka BPN-RI mampu menjadi lembaga yang dapat mewujudkan cita-cita  

bangsa yakni menjadikan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta 

keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.  

Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa di bidang pertanahan maka BPN-RI ke depan harus  

melaksanakan berbagai agenda sebagai berikut : 

 
1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan BPN-RI  

Badan Pertanahan Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

26 Tahun 1988.  Dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional telah 

ditetapkan Peraturan Persiden No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.  Kebijakan 

ini memandatkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.  BPN-RI harus mampu memberikan 

pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat secara  berkualitas, bebas KKN, efektif dan 

efisien, terjangkau, akuntabel, adil, serta tidak diskriminatif.  Untuk itu BPN-RI harus melaksanakan 

penataan dan penguatan kelembagaan melalui reformasi birokrasi. 

 
Reformasi Birokrasi sudah bergulir pada setiap instansi pemerintah pusat dan daerah.  Reformasi 

Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, 

sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan 

pelayanan publik.  Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan 

culture-set serta pengembangan budaya kerja.   Reformasi Birokrasi harus diwujudkan dalam 

perubahan secara signifikan (evolusi yang dipercepat) melalui tindakan atau rangkaian kegiatan 

pembaharuan secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan.  Untuk mewujudkan hal 

tersebut maka BPN-RI harus melaksanakan beberapa agenda sebagai berikut: 



a. Penataan kelembagaan dan penyederhanaan ketatalaksanaan. 

Konsep kelembagaan harus disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai.  Struktur 

kelembagaan harus berdasarkan pada prinsip efektif, efisien, rasional, dan proporsional 

(pembidangan sesuai dengan beban dan sifat tugas).  Terwujudnya sistem dan mekanisme 

kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam administrasi pemerintahan maupun 

pelayanan kepada masyarakat.  Penerapan otomatisasi administrasi perkantoran (melalui 

komputerisasi) dan sistem manajemen yang efisien dan efektif. 

b. Peningkatan sumber daya manusia 

Sumber daya manusia harus dibangun berbasis kinerja yaitu profesional, netral, dan sejahtera.  

Kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun meliputi standar kompetensi, kompetitif, 

transparan, penggunaan metode assessment centre, fit and proper test, jabatan terbuka, 

orientasi pada prestasi kerja, DP3 lebih obyektif, berorientasi hasil dan kualitas, dan ada 

catatan prestasi harian pegawai.  Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pola pikir-

sikap-perilaku produktif, didukung analisis kebutuhan diklat, dan penyaluran pasca diklat.  

Jumlah dan komposisi pegawai yang ideal sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerja.  

Penerapan reward and punishment (penghargaan, sanksi tegas, kriteria dan konsistensi 

pemberian penghargaan).  Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui penerapan remunerasi 

dan pengaturan tunjangan secara adil dan layak. 

c. Peningkatan pelayanan publik 

Pelayanan publik merupakan barometer dari transparansi dan akuntabilitas lembaga.  

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus berparadigma penyelenggaraan good 

governance yakni menjadi entrepreneurial competitive government (pemerintahan yang 

kompetitif), customer driven dan accountable government (pemerintahan tanggap/responsif), 

serta global-cosmopolit orientation government (pemerintahan yang berorientasi global).  

Penerapan prinsip pelayanan prima yang meliputi metode dan prosedur pelayanan, produk dan 

jasa pelayanan, penetapan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, pengembangan 

model dan penanganan keluhan masyarakat, modernisasi administrasi melalui otomatisasi 

administrasi perkantoran elektronis di setiap Kantor Pertanahan, penerapan dan 

pengembangan e-government, serta publikasi secara terbuka prosedur, biaya dan waktu 

pelayanan. 

 
 
 
 
 



2. Penyusunan Kerangka Kebijakan Pertanahan 

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat (3), pengelolaan  sumber 

daya alam termasuk pertanahan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Satu 

hal yang perlu dipahami bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu sistem yang 

saling terkait satu dengan lainnya.  Semua kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan 

sumber daya alam harus sinkron satu dengan yang lainnya karena masing-masing kebijakan akan 

saling mempengaruhi.  Oleh karena itu, penyusunan kerangka kebijakan pertanahan sangat 

diperlukan untuk dipergunakan sebagai pedoman oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat 

maupun sektor swasta, dalam menangani masalah-masalah pertanahan sesuai dengan bidang 

tugas dan kepentingannya masing-masing.  Ada empat komponen yang harus dianalisis dalam 

pengembangan kebijakan pertanahan yaitu komponen hukum dan konflik pertanahan, komponen 

administrasi pertanahan, komponen penguasaan dan penggunaan tanah; serta komponen institusi 

pertanahan.  Jika empat komponen tersebut  dapat dirangkai dalam kerangka yang komprehensif 

dan sistematis maka pengelolaan pertanahan secara berkeadilan, transparan, partisipatif dan 

akuntabel dapat terwujud. 

 
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pertanahan 

Lambatnya pencatatan atau pendaftaran tanah merupakan akibat dari sistem pendaftaran yang 

rumit dan biaya pendaftaran yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat luas.   Sistem 

pendaftaran tanah yang ada juga belum menjangkau penguasaan tanah oleh masyarakat adat 

sehingga penguasaan tanah oleh masyarakat adat sebagian besar belum dicatat secara formal.  

Oleh karena itu, pengembangan kebijakan administrasi pertanahan ke depan diarahkan pada 

penyederhanaan sistem pencatatan tanah yang bisa mempercepat proses pendaftaran tanah, 

termasuk pendaftaran tanah adat.   Penyederhanaan sistem pencatatan ini juga mencakup 

pencatatan atas berbagai jenis transaksi tanah termasuk perpindahan status kepemilikan karena 

jual beli, waris, sewa ataupun transaksi lainnya yang ke depan diperkirakan akan semakin intensif.  

Penataan terhadap struktur biaya pertanahan yang terjangkau oleh masyarakat luas namun tetap 

dapat menopang keberlanjutan dari sistem pencatatan tersebut juga harus dilaksanakan.  Dengan 

demikian diharapakan percepatan pencatatan atau pendaftaran tanah dapat terwujud. 

 
4. Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Pertanahan  

Reformasi agraria menyatakan adanya hak penguasaan yang dijamin negara kepada rakyat yang 

menjadi subjek agraria . Satu hal yang penting untuk dirumuskan dalam kebijakan penguasaan 

tanah adalah kategorisasi terhadap jenis hak yang akan diberikan atas penguasaan sebidang 



tanah, baik itu penguasaan oleh perorangan/badan hukum maupun penguasaan bersama 

(komunal).  Hak atas tanah yang diberikan memberikan hak dan kewajiban bagi pemilik tanah 

untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan jenis haknya. Pengelompokan jenis hak atas tanah 

sebaiknya mempertimbangkan jangka waktu penguasaan tanah (permanen atau sementara) serta 

peruntukkan penggunaan atas tanah tersebut agar sinergi dengan kebijakan rencana tata ruang 

yang ada.  Kebijakan penatagunaan tanah menjadi mediasi atau interface dari sistem penguasaan 

tanah dan sistem penataan ruang. Kebijakan penatagunaan tanah harus sesuai dengan rencana 

tata ruang yang ada. Penggunaan tanah untuk fungsi sosial lebih diutamakan dari penguasaan dan 

pemilikan tanah untuk kepentingan pribadi.  

 
5. Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 

Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat strategis, baik secara sosial, ekonomi maupun 

politik.  Nilai strategis itu menjadi contested resources yang potensial melahirkan perkara, masalah, 

sengketa dan konflik pertanahan.  Faktor penyebab utama timbulnya sengketa dan konflik tanah 

dalam konteks pembangunan sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada persoalan teknis 

administratif pertanahan, seperti adanya kekacauan dalam pengelolaan dan mekanisme 

pengaturan administrasi pertanahan.  Masalah tersebut hanyalah satu dari sekian banyak turunan 

masalah pertanahan yang berakar dari pilihan paradigma pembangunan yang tidak selaras dengan 

kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia serta kurangnya aturan hukum mengenai 

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.   

 
Untuk itu Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan tugas di 

bidang pertanahan harus mampu menyusun dan merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi 

berbagai persoalaan terkait dengan sengketa dan konflik pertanahan. Harus ada upaya 

komprehensif untuk merumuskan strategi pembangunan yang secara paradigmatis/filosofis 

berpijak pada kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia serta melakukan pembaruan agraria 

melalui penataan penguasan, pemilikan, penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Selain 

itu BPN-RI harus meningkatkan kualitas pelayanan dan penertiban administratif pertanahan.  Jika 

kedua upaya tersebut dilaksanakan maka diharapkan dapat mereduksi adanya perkara, masalah, 

sengketa dan konflik pertanahan. 

 
6. Membangun Basis Data Pertanahan 

Sistem basis data mengacu pada sistem pengumpulan, penyusunan, dan pencatatan  (record) 

serta menyimpan dengan memanfaatkan komputer sebagai mesin mengolah dengan tujuan dapat 

menyediakan informasi setiap saat untuk berbagai kepentingan.  Salah satu usaha BPN-RI untuk 



mengotimalkan tugas-tugas pelayanan pertanahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi adalah pembangunan dan pengambangan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) 

karena Kantor Pertanahan merupakan basis terdepan dalam kegiatan pelayanan. Selain itu 

pengembangan model pelayanan yang berbasis on-line system dilakukan dengan pembangunan 

dan pengembangan Larasita.  Dengan adanya pelayanan ini diharapakan pelayanan pertanahan 

dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang rendah aksesibilitas 

untuk datang ke Kantor Pertanahan. Untuk itu BPN-RI ke depan diharapkan mampu melaksanakan 

pembangunan dan pengambangan komputerisasi kantor pertanahan di seluruh Kantor Pertanahan 

Republik Indonesia serta terus meningkatkan pembangunan dan pengembangan Larasita.  Dengan 

demikikian pelayanan pertanahan secara berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel dapat 

terwujud. 

 
Dengan melaksanakan berbagai agenda penataan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI) 

diharapkan mampu menjadi garda terdepan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk 

menjadikan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan 

keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. 
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