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Tanah  merupakan  benda  terbatas  yang  jumlahnya  semakin  lama  semakin 
sedikit yang mana semakin sedikit tersebut tidak berarti jumlah tanah yang ada 
berkurang, tetapi karena pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan 
tanah juga semakin tinggi yang mengakibatkan luas tanah yang tersisa tinggal 
sedikit.Untuk  itu  perlu  adanya  alas  bukti  hak  yang  kuat  atas  kepemilikan  tanah 
tersebut guna menjamin kepastian hukum dan untuk menghindari adanya sengketa di 
masa yang akan datang. Peraturan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penyelenggaraan pendaftaran tanah 
yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam dua pendekatan. Pertama melalui pendekatan 
sistematik, kedua melalui pendekatan sporadik. Pelayanan pertanahan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagian besar melalui pendekatan sporadik yang 
berdasarkan permohonan langsung dari masyarakat pemilik tanah, hal ini  disebabkan 
kemampuan pemerintah yang terbatas untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah 
secara sistematik. Pendaftaran tanah kebanyakan dilakukan oleh pemilik tanah yang 
belum bersertipikat, sehingga dibutuhkan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan 
dalam mendaftarkan tanahnya tersebut mereka membutuhkan bantuan peran serta 
kepala kelurahan mulai dari pemberkasan sampai dengan mediasi apabila terjadi 
sanggahan atau keberatan dari pihak lain. Bahwa tata cara pendaftaran tanah secara 
sporadik mengenai persyaratan, dasar hukum, biaya dan jangka waktu 
penyelesaiannya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang  Pendaftaran  Tanah  juncto  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2010 
tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 
Pada Badan Pertanahan Nasional juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 
1 Tahun 2010 Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan. Serta Kepala Desa/Lurah 
mempunyai peran yang sangat penting didalam rangkaian kegiatan pendaftaran tanah 
secara sporadik, mulai dari pemberkasan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, 
penelitian lapang dan siding panitia pemeriksaan tanah bahkan apabila ada keberatan 
atau sanggahan dari pihak lain Kepala Desa/Lurah mempunyai andil dalam upaya 
penyelesaiannya. 
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