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BAB II 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEMALANG, KANTOR 

PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG, DAN JALAN TOL 

PEJAGAN – PEMALANG 

 

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pemalang 

Pada sub bab gambaran umum kabupaten Pemalang, akan dijelaskan 

mengenai letak geografis Kabupaten Pemalang, Luas wilayah dan administrasi 

kabupaten Pemalang, Topografi Kabupaten Pemalang, iklim Kabupaten 

Pemalang, serta penggunaan lahan Kabupaten Pemalang.  

2.1.1 Letak Kabupaten Pemalang 

Kabupaten Pemalang merupakan sebuah kabupaten yang termasuk dalam 

Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 Km dari Semarang, 

Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pemalang secara astronomis terletak di 

antara 8o 52’ 30” - 7o 20’ 11” Lintang Selatan (LS) dan antara 109o 17’ 30” – 109o 

40’ 30” Bujur Timur (BT). Berdasarkan letak geografisnya kabupaten berbatasan 

dengan : 

 

Utara  : Laut Jawa 

Selatan  : Kabupaten Purbalingga 

Barat  : Kabupaten Tegal 

Timur  : Kabupaten Pekalongan 
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Gambar 2.1 

Peta Administrasi Kabupaten Pemalang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RTRW Kabupaten Pemalang tahun 2011 – 2031 
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2.1.2. Luas Wilayah dan Administrasi Kabupaten Pemalang 

Kabupaten Pemalang adalah Kabupaten dengan luas wilayah 1.115,30 

Km2. Kabupaten ini secara administratif terbagi menjadi 14 kecamatan dan 222 

desa/ kelurahan yaitu : 

1. Kecamatan Pulosari 

2. Kecamatan Belik 

3. Kecamatan Watukumpul 

4. Kecamatan Moga 

5. Kecamatan Warungpring 

6. Kecamatan Randudongkal 

7. Kecamatan Bantarbolang 

8. Kecamatan Bodeh 

9. Kecamatan Ampelgading 

10. Kecamatan Pemalang 

11. Kecamatan Taman 

12. Kecamatan Petarukan 

13. Kecamatan Comal 

14. Kecamatan Ulujami 

jumlah penduduk Kabupaten Pemalang Berdasarkan data tahun 2015 adalah 

1.288.566 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki  637.858 jiwa 

sedangkan perempuan 650.708 jiwa, sementara itu kepadatan penduduk rata-rata 

1.155,34 jiwa per Km2.  
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Secara fisiologis wilayah Kabupaten Pemalang terdiri atas : 

Lahan Basah : 437,24 Km2 

Lahan Kering : 678,06 Km2 

 

2.1.3 Topografi 

Berdasarkan topografinya Kabupaten Pemalang terdiri dari : 

1. Daerah Pantai 

Yaitu daerah dengan ketinggian antara 1 - 5 meter diatas permukaan 

laut. Daerah ini meliputi 18 desa dan 1 kelurahan, terletak di bagian utara 

Kabupaten Pemalang 

2. Daerah Dataran Rendah 

Yaitu daerah dengan ketinggian antara 6 – 15 meter diatas 

permukaan laut. Daerah ini meliputi 98 desa dan 5 kelurahan, terletak di 

bagian utara wilayah Kabupaten Pemalang 

3. Daerah Dataran Tinggi 

Yaitu daerah dengan ketinggian antara 16 – 212 meter diatas 

permukaan laut. Daerah ini meliputi 35 desa, terletak di bagian tengah dan 

selatan wilayah Kabupaten Pemalang. 

4. Daerah Pegunungan 

Daerah pegunungan dibagi menjadi dua, yaitu : 

a) Daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 meter diatas permukaan 

laut. Daerah ini meliputi 55 desa, terletak di bagian selatan wilayah 

Kabupaten Pemalang. 
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b) Daerah dengan ketinggian 925 meter diats permukaan laut. Daerah ini 

meliputi 10 desa, terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten 

Pemalang yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga. 

 

2.1.4 Iklim 

Kabupaten Pemalang beriklim tropis, dengan suhu harian sekitar 30o 

antara siang dan malam kemudian untuk musim kemarau dan penghujan juga 

memiliki suhu yang tidak banyak berbeda. Dengan curah hujan pada tahun 2015 

rata-rata 2.665 mm, dengan hari hujan rata-rata 122 hari per tahun. 

2.1.5 Penggunaan Lahan 

Kabupaten Pemalang mempunyai kontur yang beragam, sehingga 

penggunaan lahan di wilayahnya pun juga beragam, pada tahun 2015 penggunaan 

lahan di Kabupaten Pemalang meliputi : 

1. Sawah Irigasi 305,06 Km2 

2. Sawah Pasang Surut 3,06 Km2 

3. Sawah Tadah Hujan 104,53 Km2 

4. Bangunan dan sekitarnya 208,81 Km2 

5. Tegalan / kebun 159,12 Km2 

6. Ladang / huma 10,83 Km2 

7. Kehutanan /  hutan rakyat 29,55 Km2 

8. Perkebunan 6,69 Km2 

9. Lain-lain 191,06 Km2 
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2.2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 

Pada sub bab gambaran umum kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, 

akan dijelaskan mengenai letak kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, visi – 

misi kantor, kedudukan, fungsi dan tugas kantor, struktur organisasi dan nama 

pejabat struktural, serta tata kerja kantor. 

2.2.1 Letak Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang terletak dalam wilayah Kelurahan 

Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, beralamat di Jalan 

Pemuda No. 35 Pemalang. 

2.2.2 Visi-Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 

Semboyan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah : 

“ Pikirkan Apa yang Dirasakan Rakyat dan Miliki Jiwa Pelayanan ” 

Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang merupakan 

penjabaran visi dan misi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sebagai 

organisasi yang dalam tata pemerintahan berada di tingkat kabupaten, maka visi 

dan misi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang bersifat aplikasi yang 

substansinya melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

 

Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah : 

“ Mewujudkan Tanah dan Pertanahan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran 

Rakyat “ 

Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah : 
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1) Melayani Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha di Bidang 

Pertanahan 

2) Membangun Sistem Informasi, Manajemen Pertanahan dan Sistem 

Pengamanan Dokumen Pertanahan dengan Teknologi Elektronik 

3) Mensertipikatkan Seluruh Bidang Tanah di Kabupaten Pemalang 

4) Membangun KKP, Geo KKP dan Memetakan Setiap Bidang Tanah 

Lengkap dengan Titik Koordinat 

5) Melaksanakan Tertib Administrasi 

6) Melaksanakan Tertib Anggaran 

7) Melaksanakan Tertib Perlengkapan 

8) Melaksanakan Tertib Perkantoran 

9) Melaksanakan Tertib Kepegawaian 

10) Melaksanakan Tertib Disiplin Kerja 

11) Melaksanakan Tertib Moral 

12) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang Melalui 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Motto Kantor Pertanahan adalah : 

“ Lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat, Pemda dan Dunia Usaha “ 

 

2.2.3 Kedudukan, Tugas  dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pemalang 
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Kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah Instansi 

Vertikal Badan Pertanahan  di Kabupaten / Kota yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 

Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang 

bersangkutan. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi antara lain : 

a. Penyusunan rencana, program, dan pengangguran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pertanahan 

b. Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan 

c. Pelayanan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan 

pemetaan bidang, pembukuan tanah, peta tematik dan survei potensi 

tanah. 

d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreformm konsolidasi tanah, dan 

penataan pertambahan wilayah pesisir, pulau-pulauu kecil, perbatasan, 

dan wilayah tertentu. 

e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, 

pemeliharaan data pertanahan, dan administrasi tanah asset pemerintah. 

f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan anah Negara, tanah 

terlantar dan lahan kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

g. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. 
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h. Pengkoordinasian pemangku pengguna tanah. 

i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS) 

j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 

pemerintah, dan swasta. 

k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan. 

l. Pelaksanaan urutan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 

prasarana, perundang-undangan, serta pelayanan pertanahan. 
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2.2.4 Struktur Organisasi dan nama Pejabat Struktural   
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a) Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tugas : 

1. Memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang sesuai 

dengan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dan membina 

aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang agar berdaya 

guna dan berhasil guna. 

2. Menentukan kebijaksanaan teknis pertanahan sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

3. Membina dan melaksanakan kerjasama di bidang pertanahan 

dengan Departemen dan Lembaga Pemerintahan lainnya baik di 

Pusat maupun di Daerah. 

b) Sub bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan 

pelayanan administrasi kepada  semua satuan organisasi kantor 

pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan 

program dan peraturan perundang-undangan. 

Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Tata Usaha 

mempunyai fungsi: 

a) Pengelolaan data dan informasi. 

b) Penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan 

akuntabilitas kinerja pemerintah. 

c) Pelaksanaan Urusan kepegawaian. 

d) Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran. 
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e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan 

prasarana. 

f) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program. 

Kepala Sub bagian Tata Usaha membawahi : 

a.  Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan 

b.  Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian 

Penjelasan : 

(1)  Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan 

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan 

anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan 

dan penyiapan bahan evaluasi. 

(2)  Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian 

 Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, 

perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi 

pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi. 

c) Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan 

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas 

melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang 

dan perairan, perapatam kerangka dasar, pengukuran batas 

kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, 

penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. 
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Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Survei 

Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, 

ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas 

wilayah / kawasan, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, 

pembinaan surveyor berlisensi. 

b) Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan 

/ wilayah. 

c) Pengukuran perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan 

perairan. 

d) Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan 

tematik dan potensi tanah. 

e) Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat 

penilai tanah. 

f) Pemeliharaan peralatan teknis. 

Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan membawahi : 

a.   Subseksi Pengukuran dan Pemetaan 

b.   Subseksi Tematik dan Potensi tanah 

Penjelasan : 

1. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan 

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas 

menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penempatan batas 
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bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas 

kawasan/wilayah, bekerjasama teknis surveyor berlisensi, 

pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, 

daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan 

daftar – daftar lainnya di bidang pertanahan 

2. Subseksi Tematik dan Potensi tanah 

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas 

menyiapkan survey, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan 

pemetaan tematik, survey potensi tanah, pemeliharaan peralatan 

teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah. 

d) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan melakukan hak dalam rangka pemberian, 

perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, 

pendataan dan penerbitan bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, 

pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat pembuat Akta 

Tanah (PPAT). 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, seksi Hak Tanah dan 

Pendaftaran tanah mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan pengaturan dan pemetaan di bidang hak tanah. 

b) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar 

menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan 
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perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak 

pengelolaan tanah. 

c) Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi 

perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan atau 

pendaftaran hak. 

d) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan atau milik negara, 

daerah berkerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan 

hukum pemerintah. 

e) Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak. 

f) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan 

pertanahan. 

g) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak. 

h) Pelaksanaan peralihan pembebanan hak atas tanah dan pembinaan 

PPAT. 

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membawahi : 

a. Subseksi Penetapan Hak Tanah 

b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah 

c. Subseksi Pendaftaran Hak 

d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah 

Penjelasan : 

(1) Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan 

pelaksanaan pemeriksaan. Saran dan pertimbangan penetapan Hak 
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Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ; perpanjangan jangka 

waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah ; 

penetapan dan rekomendasi perpanjangan jangka waktu 

pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah 

perorangan. 

(2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas 

menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan 

mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak 

Pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, 

perpanjangan jangka waktu , pembaharuan hak, perijinan, peralihan 

hak atas tanah ; rekomendasi dan tukar menukar tanah pemerintah. 

(3) Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan 

pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi 

hak-hak lain, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Tanah Hak 

Pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya data fisik bidang 

tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara 

daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah dan warkah 

serta daftar lainnya di bidang pertanahan. 

(4) Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, 

pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggunan dan 

bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran 

rumah. 
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e) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, 

konsolidasi tanah, penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, 

perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengaturan dan 

Penataan Pertanahan mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah 

dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, 

perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria 

kesesuaian pengunaan dan pemanfaatan  tanah serta penguasaan 

dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan / 

zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, 

penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah 

bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas 

konflik serta pemukiman kembali. 

b) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan 

pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan 

kawasan lainnya. 

c) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah Kabupaten/Kota dan 

kawasan. 
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d) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan 

penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungí kawasan / 

zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, 

pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan bersama serta 

penerbitan administasi landreform. 

e) Pengusulan penetapan / penegasan tanah menjadi obyek 

landreform. 

f) Pengambilalihan dan atau penerimaan penyerahan tanah-tanah 

yang terkena ketentuan landreform. 

g) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform. 

h) Pemberian ijin peralihan ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan 

ijin redistribusi tanah dengan luasan tertentu. 

i) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan 

pengeluaran tanah obyek landreform. 

j) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan 

penegasan obyek konsolidasi tanah. 

k) Penyediaan tanah untuk pembangunan. 

l) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan. 

m) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data 

landreform. 

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membawahi : 

a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, 

b. Subseksi Landeform dan Konsolidasi Tanah 
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Penjelasan : 

(1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai 

tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, 

peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan 

kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi 

pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah 

pada setiap fungsi kawasan / zoning, penerbitan pertimbangan 

teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan 

tanah, penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan 

penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah, penyesuaian 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan 

pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data textual dan 

spasial. 

(2) Subseksi landerform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas 

menyiapkan bahan usulan penetapan / penegasan tanah menjadi 

objek landerform, penguasaan tanah – tanah objek landerform,  

pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah 

luasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah 

dan pengeluaran tanah dari objek landerform, monitoring dan 

evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah 
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bersama dan penertiban administrasi landerform serta fasilitas 

bantuan keuangan / permodalan, teknis dan pemasaran ; usulan 

penegasan objek penataan tanah bersama untuk peremajaan 

pemukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta 

pemukiman kembali ; penyediaan tanah dan pengelolaan 

sumbangan tanah untuk pembangunan ; pengembangan teknik dan 

metode ; promosi dan sosialisasi; pengorganisasian dan 

pembimbingan masyarakat ; kerjasama dan fasilitasi ; pengelolaan 

basis data dan informasi ; monitoring dan evaluasi serta koordinasi 

pelaksanaan konsolidasi tanah. 

f) Seksi Pengedalian dan Pemberdayaan Masyarakat  

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas  

menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, 

pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta 

pemberdayaan masyarakat. 

Dalam melenggarakan tugasnya, seksi Pengendalian dan 

Pemberdayaan mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, 

tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 

b) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan 

kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi 

penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program 

sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis. 
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c) Pengkoordinasian dalam penyiapan rekomendasi, pembinaan, 

peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program 

pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, 

penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. 

d) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta 

usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan 

pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam 

pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah 

kritis. 

e) Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan 

pembentukan kelompok masyarakat, fasilitas dan peningkatan 

akses ke sumber produktif. 

f) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat 

dan mitra kerja teknis pertanahan dalam pemberdayaan masyarakat. 

g) Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk 

pembangunan. 

h) Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar 

dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 

i) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian 

hubungan hukum atas tanah terlantar. 

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat 

membawahi : 

a. Subseksi Pengendalian Pertanahan 
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b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat 

 

 

 

Penjelasan : 

(1) Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan 

pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan 

identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan serta 

menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan 

pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban 

pemegang hak atas tanah ; pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan 

pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam 

pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah 

kritis. 

(2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan 

bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitas dalam rangka 

penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi 

masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam 

pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan 

dengan pemerintah kabupaten / kota, lembaga keuangan dan dunia 

usaha serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan. 

g) Seksi Sengketa,  Konflik dan Perkara 

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas 
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menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, 

konflik dan perkara pertanahan. 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Sengketa, Konflik 

dan Perkara mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. 

b) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan. 

c) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa. 

Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara membawahi : 

a. Subseksi Sengketa Pertanahan 

b. Subseksi Perkara Pertanahan 

Penjelasan : 

(1) Subseksi Sengketa, dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas 

menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan 

politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan 

rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara 

orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif 

penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi dan koordinasi 

penanganan sengketa dan konflik. 

(2) Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan 

penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan 

perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian 

hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah 
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sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan. 

2.2.5 Tata Kerja 

Tata kerja Badan Pertanahan Nasional. Baik Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional, maupun Kantor Pertanahan kabupaten/Kota diatur dalam 

pasal 56 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republiik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2006 dimana disebutkan bahwa di dalam pelaksanaan tugas 

kesehariannya, semua unsur baik di lingkungan Kantor Wilayah maupun Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintahan di 

daerah. 

a. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan wajib 

melaksanakan sistem pengedalian intern di lingkungan masing-masing 

yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. 

b. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan bertanggungjawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan 

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

c. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti 

dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-
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masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada 

waktunya. 

 

 

 

 

2.3. Gambaran Umum Tentang Jalan Tol Pejagan Pemalang 

Tol Trans Jawa menjadi salah satu proyek besar berskala nasional yang 

saat ini sedang dikerjakan. Tol yang menghubungkan Pulau Jawa dari ujung barat 

hingga timur diharapkan dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena 

akan mempermudah mobilisasi masyarakat, oleh karena itu proyek ini menjadi 

perhatian pemerintah dan ditangani secara serius dengan melibatkan banyak 

sektor. 

Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang dilalui jalur Tol Trans 

Jawa ini. Ruas Tol Pejagan – Pemalang sejauh 57,5 km ini menghubungkan 

daerah Brebes dengan daerah Pemalang. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Bambang Sulistiyono, Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah BPN 

Kabupaten Pemalang, untuk membangun Tol Trans Jawa yang melintasi 

Kabupaten Pemalang, membutuhkan tanah di Kabupaten Pemalang  sebanyak 

1.798 bidang dengan luas 1.697.975 meter persegi.  
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Dulu sekitar tahun 2008 proyek ini sempat dimulai, namun mengalami 

kegagalan yang disebabkan kegiatan pelepasan lahan tidak berjalan lancar 

sehingga proyek ini terhenti. Kegiatan pembebasan lahan kembali dilakukan 

sekitar bulan Agustus 2016 dengan peraturan-peraturan yang baru dan rupanya hal 

ini membuat kegiatan pembebasan lahan ini berhasil yang ditandai dengan 

tercapainya target kegiatan pembebasan lahan yaitu selesai 98% hingga bulan 

April 2017. Seperti yang dikatakan oleh Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah 

BPN Kabupaten Pemalang saat penulis melakukan wawancara. Di Kabupaten 

Pemalang ada 22 desa yang terkena kegiatan ini, antara lain ada pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Daftar Desa Yang Terkena Proyek Jalan Tol 

No. Desa Jumlah Bidang 
Luas 

(meter persegi) 

(A) (B) (C) (D) 

1 Banjarmulya  63 15.453 

2 Wanamulya 41 57.464 

3 Mengori  64 71.94 

4 Sewaka  223 123.640 

5 Paduraksa  75 48.090 

6 Sungapan  16 21.177 

7 Saradan  48 38.875 

8 Jebed Selatan 87 71.451 

9 Cibelok  3 26.513 

10 Jebed Utara 117 110.625 

11 Banjaran  58 134.242 

12 Sitemu  28 67.385 
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13 Pedurungan  162 64.548 

14 Beji 1 5.264 

15 Jrakah 88 100.652 

16 Serang 71 47.375 

17 Petanjungan 39 65.891 

18 Karangasem  67 72.783 

19 Widodaren  107 128.089 

20 Ampelgading 166 138.165 

21 Kelangdepok  187 130.453 

22 Pendowo  87 68.746 

 Jumlah  1.798 1.697.975 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang (2017) 

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa ada 22 desa di Kabupaten 

Pemalang yang terkena proyek pembangunan jalan tol dengan paling sedikit 1 

bidang di desa Beji dan paling banyak desa Kelangdepok yang mencapai 187 

bidang. Total keseluruhan ada 1.789 bidang yang ditargetkan, dengan luas 

mencapai 1.697.975 meter persegi. 

Hingga saat in pembangun Tol Trans Jawa ruas Pejagan Pemalang terus 

dilakukan. Pada bulan Juli 2017 tepatnya paa libur dan cuti bersama lebaran 2017 

tol ini sempat difungsikan sebagai jalur tol fungsional. Setelah mudik lebaran 

berakhir tol ini di tutup kembali dan dilanjutkan pengerjaannya. 

Berdasarkan wawancara yang dialakukan dengan pihak BPN Kabupaten 

Pemalang, Jalan Tol ini adalah kelanjutan dari Jalan Tol Kanci-Pejagan yang 

menghubungkan Pejagan, Brebes dengan Kabupaten Brebes. Konstruksi jalan tol 

akan menggunakan rigid pavement atau perkerasan kaku dengan empat jalur pada 
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tahap awal dan enam jalur pada bagian akhirnya. Total investasi pembangunan 

jalan tol ini sebesar Rp 4,8 triliun. Biaya ini akan dipenuhi oleh PT Pejagan 

Pemalang Tol Road (dimiliki oleh anak usaha Waskita Karya) sebagai badan 

usaha jalan tol dengan didukung pinjaman dari Bank Exim Indonesia. 

  




