
29 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1. Kota Tangerang 

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Tatar Pasundan 

Provinsi Banten, Indonesia. Kota Tangerang terbentuk pada tanggal 28 Februari 

1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Terletak pada koordinat 106 036’–106 

042’ Bujur Timur (BT) dan 606’–6013’ Lintang Selatan (LS).  

2.1.1. Kondisi Demografis 

Sebagai daerah yang berdekatan dengan Ibu kota Negara, Kota 

Tangerang dikatakan daerah cukup padat, setiap Kilometer persegi dihuni 

oleh 13.005 jiwa. Jumlah Penduduk Kota Tangerang tahun 2017 berumlah 

2.139.891 dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,17 artinya setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Daftar penduduk 

menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table 2.1 
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Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tangerang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Kota Tangerang 

 

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang saat ini berada pada 

angka 2,16 persen, angka tersebut turun dari sepuluh tahun sebelumnya 

yang berada di angka 3 persen. Penurunan angka tersebut dipengaruhi 

banyaknya warga Kota Tangerang yang mulai migrasi ke wilayah 

pinggiran. Berikut data laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 dapat 

dilihat pada table 2.2  

 

Kecamatan 

2017 

penduduk menurut jenis kelamin (Jiwa) 

Laki-

laki 
Perempuan 

Laki-

laki+Perempuan 

Ciledug 98216 94175 192391 

Larangan 101102 97848 198950 

Karangtengah 70558 69252 139810 

Cipondoh 153352 149620 302972 

Pinang 103543 100325 203868 

Tangerang 92198 87137 179335 

Karawaci 90252 89662 179914 

Jatiuwung 65631 58435 124066 

Cibodas 77234 76534 153768 

Periuk 75086 71734 146820 

Batuceper 52297 49089 101386 

Neglasari 60460 56092 116552 

Benda 51858 48201 100059 

Kota 

Tangerang 
1091787 1048104 2139891 
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Tabel 2.2 

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 

kecamatan 

2017 

Laju Pertumbuhan Penduduk (Tahun) 

2000-2010 2010-2017 

Ciledug 4.77 3.37 

Larangan 3.63 2.41 

Karang 
Tengah 

3.26 2.06 

Cipondoh 5.57 4.24 

Pinang 4.30 3.01 

Tangerang 2.95 2.04 

Karawaci 1.39 0.60 

Jatiuwung 0.33 0.38 

Cibodas 1.62 0.94 

Periuk 2.62 1.56 

Batuceper 2.37 1.39 

Neglasari 2.56 1.47 

B e n d a 2.70 2.32 

Kota 
Tangerang 

3.04 2.16 

Sumber : BPS Kota Tangerang 

Berdasarkan dua tabel tersebut , terlihat Laju Pertumbuhan Penduduk 

dan jumlah penduduk selama tahun 2017 bahwa Kecamatan Cipondoh dan 

Jatiuwung masing-masing merupakan kecamatan yang mengalami laju 

pertumbuhan penduduk tertinggi dan terendah serta Kecamatan Cipondoh 

dan Benda masing-masing merupakan kecamatan yang paling banyak dan 

paling sedikit jumlah penduduknya. 
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Tangerang juga memiliki jumlah komunitas Tionghoa yang cukup 

signifikan, banyak dari mereka adalah campuran Cina Benteng. Mereka 

didatangkan sebagai buruh oleh kolonial Belanda pada abad ke 18 dan 19, 

dan kebanyakan dari mereka tetap berprofesi sebagai buruh dan petani. 

Budaya mereka berbeda dengan komunitas Tionghoa lainnya di 

Tangerang: ketika hampir tidak satupun dari mereka yang berbicara dengan 

aksen Mandarin, mereka adalah pemeluk Taoisme yang kuat dan tetap 

menjaga tempat-tempat ibadah dan pusat-pusat komunitas mereka. Secara 

etnis, mereka tercampur, namun menyebut diri mereka sebagai Tionghoa. 

Banyak makam Tionghoa yang berlokasi di Tangerang, kebanyakan 

sekarang telah dikembangkan menjadi kawasan sub-urban seperti Lippo 

Village. 

Kawasan pecinan Tangerang berlokasi di Pasar Lama, Benteng 

Makassar, Kapling dan Karawaci (bukan Lippo Village), dan Poris. Orang-

orang dapat menemukan makanan dan barang-barang berkhas China. 

Lippo Village adalah lokasi permukiman baru. Kebanyakan penduduknya 

adalah pendatang, bukan asli Cina Benteng. (https://tangerangkota.go.id/ 

di akses pada tanggal 07 Januari 11.44 WIB) 

 

 

 

 

https://tangerangkota.go.id/
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2.1.2. Kondisi Sosial – Ekonomi 

2.1.2.1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam 

kehidupan dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Upaya 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan 

merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, 

tercermin pada program Wajib Belajar 9 tahun. Jika pembangunan 

yang dilakukan tidak dapat mengandalkan sumber daya alam yang 

keberadaanya terbatas maka peningkatan sumber daya manusia 

merupakan modal untuk penggerak pembangunan.   

Kesempatan pendidikan yang merata sangat dipengaruhi oleh 

tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, 

perpustakaan, buku-buku penunjang pelajaran dan tenaga pendidik 

(guru). Fasilitas pendidikan di Kota Tangerang tersedia dari tingkat 

TK sampai Perguruan Tinggi.   

  Fasilitas gedung sekolah dasar (SD) yang tersedia di Kota 

Tangerang pada tahun 2017 adalah sebanyak 473.  Terdiri dari 338 

SD Negeri dan 135 SD Swasta. Jumlah murid sebanyak 178.795 

orang dan jumlah guru sebanyak 7.775 orang. sehingga dapat 

dihitung rasio murid-guru  SD  sebesar 23 yang artinya setiap 1 (satu) 

orang guru membimbing sekitar 23 murid.   
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Pada tingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), pada 

tahun  2017 di Kota Tangerang tersedia 198 sekolah, terdiri dari 32 

SMP Negeri dan 164 SMP Swasta.   Jumlah  murid   sebanyak  65.619 

orang dan guru sebanyak 2.989 orang, sehingga terhitung rasio guru-

murid SMP adalah 23 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru 

membimbing sebanyak 23 murid. Rasio tersedianya sekolah  SMP 

terhadap 1000 orang penduduk usia 1315 tahun di Kota Tangerang 

adalah 1,01 yang artinya pada setiap 1000 orang  

Fasilitas pendidikan untuk tingkat SMU di Kota Tangerang 

pada tahun 2017  tersedia 83 sekolah, terdiri dari 15 SMU negeri dan 

68 SMU Swasta. Jumlah murid sebanyak 28.922 orang dan jumlah 

guru sebanyak 2.206 orang. Rasio guru-murid untuk tingkat SMU 

adalah 14. Untuk pendidikan SMU Kejuruan (SMK) terdapat 137 

sekolah, terdiri dari 9 sekolah negeri dan 128 sekolah swasta, yang 

menampung murid sebanyak 25.625 orang dan guru 2.243 orang. 

(Kota Tangeang dalam angka di akses pada tanggal 06 Februari 2019 

pukul 11.13 WIB). Berikut data partisipasi sekolah menurut jenis 

kelamin dan kelomok umur di Kota Tangerang pada tahun 2017 

dapat dilihat pada table 2.3 
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Tabel 2.3 

Angka Partisipasi Sekolah 

Angka 
Partisipasi 

Sekolah 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut 
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di 

KotaTangerang 

2017 

Laki-laki - 

07-12 99.20 

13-15 100 

16-18 75.79 

Perempuan - 

07-12 100 

13-15 91.42 

16-18 76.95 

Laki-
laki+Perempuan 

- 

07-12 99.58 

13-15 97.74 

16-18 76.42 

Sumber : BPS Kota Tangerang 

2.1.2.2. Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting 

pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya untuk 

menanggulangi kemiskinan. Hal ini karena tenaga kerja adalah 

modal bagi geraknya  pembangunan. Masalah penyediaan lapangan 

kerja menjadi masalah yang cukup serius di Kota Tangerang, 

kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan yang tersedia 
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semakin jauh dari tahun ke tahun. Menurut data Disnaker Kota 

Tangerang  jumlah  lowongan kerja yang terdaftar  sampai bulan 

Desember 2017 tercatat sebanyak 16.315 lowongan sementara 

pencari kerja yang mendaftar sebanyak 18.619 orang. Seperti tahun 

sebelumnya pencari kerja ini masih didominasi tamatan SLTA 

sebanyak 14.841 orang.  

Gambar 2.1 

Mata Pencaharian dari Tingkat Pendidikan 

 
Sumber : BPS Kota Tangerang 
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2.1.3. Kondisi Tata Ruang & Tata Wilayah 

Kota Tangerang memiliki luas 164.55 km2 atau sekitar 1.59% dari 

luas Propinsi Banten (termasuk Bandara Soekarno–Hatta seluas 19.69 

km2). Secara administratif Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 

104 Kelurahan, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara : Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi 

            dan  Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten 

Tangerang). 

2. Sebelah Selatan : Kecaamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua  

(Kabupaten Tangerang), serta Kecamatan 

Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren 

(Kota Tangerang Selatan). 

3. Sebelah Barat : Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamtan Cikupa  

(Kabupaten Tangerang). 

4. Sebelah Timur : Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota  

Administrasi Jakarta Selatan (Provinsi DKI 

Jakarta).   
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Adapun kawasan peruntukkan wilayah Kota Tangerang sebagai berikut : 

1. Kawasan Peruntukan Perumahan  

a.   Perumahan dengan kepadatan tinggi yang diarahkan pada 

Kecamatan Tangerang, sebagian Kecamatan Pinang, sebagian 

Kecamatan Benda, Kecamatan Larangan, Kecamatan Cibodas, dan 

Kecamatan Periuk 

b. Perumahan dengan kepadatan sedang yang diarahkan pada 

Kecamatan Neglasari, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Ciledug, 

Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Karawaci, dan Kecamatan 

Jatiuwung  

c.     Perumahan dengan kepadatan rendah yang diarahkan pada sebagian 

Kecamatan Benda, Kecamatan Batuceper, dan sebagian Kecamatan 

Pinang.  

2. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa  

Kawasan perdagangan khusus berupa pengembangan pasar tekstil di 

Kelurahan Cipadu dan Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan Larangan. 

3. Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan  

Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan ditetapkan pada 

kawasan pusat kota baru di Kecamatan Tangerang 
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4. Kawasan Peruntukan Industri  

 a. Mempertahankan kegiatan industri besar dan industri sedang yang 

sudah ada di Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Batuceper dan 

Kecamatan Periuk serta mengembangkan industri yang ramah 

lingkungan 

b. Membatasi perkembangan industri besar dan industri sedang hanya 

pada industri yang sudah ada di Kecamatan Karawaci, Kecamatan 

Tangerang, dan Kecamatan Cibodas;  

c. Penataan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Jatiuwung 

dengan konsep industrial estate yang dilengkapi dengan penyediaan 

utilitas terpadu, instalasi pengolahan air limbah terpadu, penambahan 

hunian vertikal, dan jaringan angkutan umum dan barang 

d. Pengembangan kegiatan industri sedang dan industri kecil yang 

ramah lingkungan pada kawasan pergudangan dengan menyediakan 

unit pengolahan limbah, RTH dan fasilitas penunjangnya di 

Kecamatan Benda dan Kecamatan Neglasari. 
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5. Kawasan Peruntukan Pariwisata 

a. Revitalisasi kota lama dengan fungsi campuran berupa hunian, 

perdagangan, fasilitas publik, dan wisata budaya di Kecamatan 

Tangerang 

b. Pengembangan wisata berbasis budaya lokal di Kecamatan 

Neglasari dan Kecamatan Pinang; dan pengembangan kegiatan agro 

wisata di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Karang Tengah. 

6. Kawasan Peruntukan Pertanian 

Tanaman pangan dengan mempertahankan lahan pertanian/sawah 

irigasi teknis sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di 

wilayah Kecamatan Periuk 
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Gambar 2.2 

Peta Administrasi Kota Tangerang 

 
Sumber: RTRW Kota Tangerang tahun 2012-2031 

 

Kota Tangerang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 

dalam Sistem Perkotaan Nasional. Pusat utama Kota Tangerang di 

Kecamatan Tangerang berfungsi sebgai pusat pelayanan pemerintahan, 

jasa dan perdagangan dengan konsep pengembangan terbagi menjadi 

kawasan pusat Kota Lama dan kawasan pusa Kota Baru. Yang 

berkembang saat ini adalah : 

- Pusat Kota Lama, lokasinya berada di sepanjang jalan Kisamaun, 

sampai dengan masjid Ithijad yang disebut sebagai blok pecinan 
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dan pemerintahan, serta blok lahan PT.KAI yang berada di jalan 

Dimiyati – jalan Kisamaun. 

- Pusat Kota Baru, lokasinya berada di lahan potensial milik Negara 

seluas 250 hektar, yang terletak relatif dekat dengan Bandara, 

yaitu sekitar 3-4 Km. 

2.2. Kantor Pertanahan Kota Tangerang 

Kantor Pertanahan Kota Tangerang terletak dalam wilayah Kelurahan 

Cikokol Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, beralamat di Jalan Perintis 

Kemerdekaan Kav. 5, Tangerang. 

Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Tangerang merupakan penjabaran 

visi dan misi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sebagai 

organisasi yang dalam tata pemerintahan berada di tingkat kota, maka visi dan 

misi Kantor Pertanahan Kota Tangerang bersifat aplikasi yang substansinya 

melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia. 

Visi Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah: 

“Menjadikan Kantor Pertanahan Kota Tangerang sebagai Lembaga Pelayanan   

Publik yang Prima demi mewujudkan kemakmuran Kota Tangerang.” 
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Misi Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah: 

1.) Meningkatkan Kualitas dan Kuantits Sumber Daya Manusia yang 

Profesional serta meningkatkan Sarana dan Prasarana dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi. 

2.) Mewujudkan pemetaan seluruh bidang tanah ke dalam Peta Tunggal untuk 

meminimalisir bidang tanah yang tumpang tindih 

3.) Peningkatan pelayanan pendaftaran tanah secara cepat, tepat dan terukur 

penyelesaiannya untuk penguatan hak-hak rakyat atas tanah secara 

berkelanjutan 

4.) Mewujudkan pengaturan dan penataan pertanahan yang seimbang secara 

optimal dan berkesinambungan berdasarkan Tata Ruang 

5.) Mewujudkan pengendalian pemanfaatan tanah dan pemberdayaan 

masyarakat untuk kesejahteraan rakyat serta meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat di Bidang Pertanahan 

6.) Meningkatkan upaya penyelesaian sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan di Kota Tangerang secara sistematik, tuntas dan memberikan 

kepastian hukum.  

Motto Kantor Pertanahan adalah: 

“Melayani dengan Ceria (Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas, Akurat)” 
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2.2.1. Kedudukan, Tujuan dan Fungsi 

Kedudukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah Instansi 

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

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 

Tugas Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan. 

Kantor Pertanahan Kota Tangerang mempunyai fungsi antara lain: 

a. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran 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 survey potensi 

tanah; 

d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform konsolidasi tanah, dan 

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

dan wilayah tertentu; 

e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak 

tanah, pemeliharaan data pertanahan, dan administrasi tanah aset 

pemerintah; 
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f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah 

terlantar dan lahan kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat; 

g. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan; 

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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Berikut Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Struktural Kantor 

Pertanahan Kota Tangerang dapat dilihat pada gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Tangerang 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tahun 2017 
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a.) Kepala Kantor Pertanahan 

Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tugas: 

1. Memimpin Kantor Pertanahan Kota Tangerang sesuai dengan tugas dan 

fungsi Kantor Pertanahan dan membina aparatur Kantor Pertanahan Kota 

Tangerang 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 melakukan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, serta 

menyiapkan bahan evaluasi kegiatan. 

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

1 Penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan; 

2 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis 

pertanahan; 

3 Pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan 

pengelolaan urusan kepegawaian; 
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4 Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor 

Pertanahan 

5 Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara; 

6 Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, 

perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan; 

7 Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan; dan 

8 Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, 

advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan 

pengaduan masyarakat. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kota Tangerang, membawahi: 

1. Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

2. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian. 

3. Kepala Urusan Keuangan dan BMN 

Penjelasan: 

1. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, 

serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

program strategis pertanahan. 

2. Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 

penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis 

jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengkoordinasian dan 

fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan, 
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pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, 

perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan, 

pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, 

pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, 

advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan 

pengaduan masyarakat. 

3. Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas 

melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi 

barang milik Negara. 

c.) Seksi Infrastruktur Pertanahan 

Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan 

pengkoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, 

pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survey dan pemetaan tematik. 

Dalam melaksanakan tugas, seksi Infrastruktur Pertanahan 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar; 

2. Pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah 

tertentu; 

3. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survey dan 

pemetaan tematik; 

4. Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta 

teknologi pengukuran dan pemetaan; 
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5. Pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di 

wilayahnya; 

6. Pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial; 

7. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta 

pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan 

perairan; 

8. Pelaksanaan survey dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan 

wilayah tertentu; dan 

9. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan. 

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, membawahi: 

1. Sub seksi Pengukuran Pemetaan dan Pemetaan Dasar dan Tematik. 

2. Sub seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. 

Penjelasan:  

1. Sub seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, 

pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, 

pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah 

tertentu, pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas 

survey dan pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan dan 

pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan 
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pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral 

nasional di wilayahnya, pelaksanaan dan pengelolaan basis data 

geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan 

berbasis data spasial, serta pelaksanaan survey dan pemetaan tematik 

pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, serta evaluasi dan 

pelaporan. 

2. Sub seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, 

pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, 

pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang 

tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan. 

d.) Seksi Hubungan Hukum Pertanahan 

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melakukan 

pengkoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan 

hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak 

tanah serta pembinaan PPAT. 

Dalam melaksanakan tugas, seksi HHP menyelnggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali 

hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak 

komunal; 
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2. Penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan 

sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas 

milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya; 

3. Penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat 

mempunyai hak milik; 

4. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan 

badan hukum swasta, serta hak atas ruang; 

5. Pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; 

6. Penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non 

pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; 

7. Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak 

atas tanah masyarakat; 

8. Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas 

satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak 

atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta 

hapusnya hak; 

9. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan 

rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin 

peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan 

pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan 

pembinaan PPAT; 
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10. Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis 

data yuridis; dan 

11. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan 

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, membawahi: 

1. Sub seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah 

Masyarakat; 

2. Sub seksi Pendaftaran Hak Tanah; 

3. Sub seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT. 

Penjelasan: 

1. Sub seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah 

Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan 

teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian penetapan, 

perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan 

hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan bahan 

pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan 

serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan 

bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukkan badan 

hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan 

inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan 

hukum swasta, hak atas ruang, pelaksanaan pemberdayaan hak atas 

tanah masyarakat, penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah 
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dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas 

tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model 

pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, serta evaluasi dan 

pelaporan. 

2. Sub seksi Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, 

pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas 

satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, 

hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak 

serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan. 

3. Sub seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan 

ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah 

wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan 

penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, 

pengembangan dan pembinaan PPAT, serta pengelolaan informasi dan 

komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi 

dan pelaporan. 
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e.) Seksi Penataan Pertanahan 

Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian 

dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, landreform dan 

konsolidasi tanah. 

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengaturan Pertanahan 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan 

penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, 

pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis 

data dan sistem informasi geografi; 

2. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data 

lahan pertanian pangan berkelanjutan; 

3. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah objek 

landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah objek landreform, 

pengeluaran tanah dari objek landreform, pendayagunaan tanah objek 

landreform dan ganti kerugian tanah objek landreform; 

4. Pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah; 

5. Pelaksanaan penyusunan potensi objek konsolidasi tanah, pelaksanaan 

sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan 

kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat; 
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6. Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan 

permasalahan dan pelaporan potensi objek konsolidasi tanah dan 

konsolidasi tanah; 

7. Pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan 

inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama 

dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, penyusunan 

pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta 

pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau 

kecil, perbatasan dan kawasan tertentu; dan 

8. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di seksi penataan pertanahan. 

Kepala Seksi Pengaturan Pertanahan, membawahi: 

1. Sub seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu 

2. Sub seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah. 

Penjelasan: 

1. Sub seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, 

pemantauan, penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan 

dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan 

penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, 

pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, mengelola 

basis data dan sistem informasi geografi, dan pelaksanaan 
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inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan 

pertanian pangan berkelanjutan, melaksanakan penataan pemanfaatan 

kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, 

pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan 

nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, 

pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan 

kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan 

tertentu, serta evaluasi dan pelaporan. 

2. Sub seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas 

menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, 

pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah objek 

landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah objek landreform, 

pengeluaran tanah dari objek landreform, pendayagunaan tanah objek 

landreform dan ganti kerugian tanah objek landreform, serta 

redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, dan 

penyusunan potensi objek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, 

perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja 

sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat, 

pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan 

permasalahan dan pelaporan potensi objek konsolidasi tanah dan 

konsolidasi tanah, serta evaluasi dan pelaporan. 
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f.) Seksi Pengadaan Tanah 

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian dan 

pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta 

fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah. 

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan 

fungsi: 

1. Pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah 

pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah 

pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan 

penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban 

pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah; 

2. Fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan 

pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah; 

3. Pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin 

pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, 

badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah; 

4. Pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti; 

5. Pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran dan kerjasama pembuatan peta 

zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan 

potensi sumber daya agraria; 

6. Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis 

data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan; dan 
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7. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di seksi pengadaan tanah. 

Kepala Seksi Pengadaan Tanah, membawahi: 

1. Sub seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah; 

2. Sub seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah. 

Penjelasan: 

1. Sub seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama 

pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama 

pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan 

peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian 

rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama 

pemanfaatan tanah pemerintah, penilaian tanah, penilaian bidang 

tanah dan properti, pengadaan, pembuatan dan pemutakhiran peta zona 

nilai tanah kabupaten/kota, dan peta zona nilai ekonomi kawasan dan 

potensi sumberdaya agraria pengelolaan informasi komputerisasi 

kegiatan pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai 

ekonomi kawasan, serta evaluasi dan pelaporan. 

2. Sub seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, fasilitasi perencanaan dan persiapan 
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pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan 

penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas 

tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama 

pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan 

badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan. 

g.) Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan 

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas 

melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, 

konflik dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan. 

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian 

Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik 

pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas 

tanah; 

2. Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis 

dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan 

pengadilan atau hasil perdamaian; 

3. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan; 

4. Pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi 

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan di seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan. 
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Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, 

membawahi: 

1. Sub seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; 

2. Sub seksi Pengendalian Pertanahan. 

Penjelasan: 

1. Sub seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, 

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan dan 

penyelesaian sengketa/konflik dan perkara pertanahan, serta analisis 

dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan 

pengadilan atau hasil perdamaian, serta evaluasi dan pelaporan. 

2. Sub seksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan 

pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan dan 

pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi 

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan 

pelaporan. 

 

 

 


