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PENAJAM, TRIBUN – Tak dipungkiri, sejak Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 

ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN), kepengurusan legalitas lahan berupa 

sertifikat meningkat tinggi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) PPU. Biasanya 

sebelum adanya IKN, pengurusan sertifikat tidak terlalu padat. Bahkan, setelah jam istirahat 

masyarakat sudah sepi di pelayanan. Namun, sejak ditetapkan sebagai IKN, jumlah pemohon 

yang mengurus sertifikat melonjak drastis. Hal tersebut diungkapkan Kasubid Tata Usaha 

Kantah BPN PPU, Suriani, Selasa (4/2). 

Dikatakan Suriani, semenjak penetapan IKN di PPU, permohonan peningkatan 

pelayanan masyarakat itu sangat melonjak. Malah, pelayanan paling banyak program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2017 dan 2018, masih banyak yang belum 

terbagi ke masyarakat. “Mereka berbondong-bondong ingin mengambil produknya,” ujarnya. 

Namun, ucap Suriani sementara program PTSL masih banyak juga warga yang masih 

kekurangan berkas. “Seperti tandatangan saksi batas yang belum lengkap dan formulir belum 

terisi semua,” tuturnya. 

Jika ada warga yang menanyakan sertfikatnya melalui program PTSL, maka kita 

menyarankan untuk melengkapi kembali berkas-berkasnya. “Jadi ada warga mengecek apa 

yang kurang, maka kita suruh lengkapi lagi. Itulah mungkin mereka merasa di pimpong,” 

ungkapnya. Diakuinya, saat ini pihaknya masih mengalami kendala ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM). Bahkan juru ukur di lapangan saja hanya tiga orang yang berstatus PNS 

untuk bantu pengukuran lahan di seluruh PPU. “Ada juga dari luar PNS yang bantu ukur di 

lapangan, tapi dia hanya mendampingi saja,” pungkasnya. 
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Sejak ditetapkan sebagai calon ibu kota negara, lanjut Jumri warga yang tinggal di 

pinggir jalur logging perusahaan PT ITCI menuturkan sudah banyak orang luar yang datang 

tanya-tanya lahan. “Ada yang mengaku dari Samarinda dan Jawa. Mereka baru tinjau lahan, 

tapi belum ada yang deal,” katanya. Setelah itu akan digarap. Sudah banyak warga luar yang 

datang tapi belum ada yang deal,” ungkapnya. 

Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 

meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempercepat penyelesaian sertifikasi aset tanah 

milik pemerintah kabupaten itu. Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdan di Penajam 

mengatakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan diskusi dengan 

Kepala BPN setempat membahas beberapa permasalahan. Salah satunya, lanjut Wabup 

dukungan BPN kepada Kabupaten Penajam Paser Utara membantu percepatan penyelesaian 

sertifikat aset tanah yang dimiliki pemerintah kabupaten setempat. 
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Catatan: 

➢ Penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia merupakan 

kewajiban pemerintah dan pemegang hak sesuai dengan Pasal 19, 23, 32, dan 38 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemerintah sekarang 

ini melalui Kementerian ATR/BPN yang mempunyai kewenangan pendaftaran tanah 

telah berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek 
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dengan segala keterbatasannya. Program/proyek yang telah ada sebelumnya seperti 

percepatan pendaftaran tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land 

Management Policy Development Project (LMPDP) atau proyek ajudikasi, Larasita, dan 

Program Nasional Agraria (Prona) belum dapat mencapai target pendaftaran tanah di 

seluruh Indonesia. Program yang terbaru saat ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan Kementerian ATR/Ka. BPN menargetkan 126 juta 

bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi keseluruhan pada tahun 2025. 

Kemudian dijabarkan dalam target-target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang 

pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta setiap tahunnya sampai 

dengan tahun 2025. Target-target PTSL ini bukanlah pekerjaan mudah, banyak pihak 

beranggapan hanya ambisi, pencitraan, dan kepentingan politik sesaat, karena anggapan 

ini merujuk pada hasil pendaftaran tanah selama ini kurang dari 50 persen tanah yang 

sudah terdaftar. Padahal sudah 57 tahun yang lalu perintah berkewajiban untuk 

mendaftarkan tanahnya sebagaimana untuk mendaftarkan tanahnya sebagaimana yang 

telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Apabila dianalisis lebih 

mendalam penyebab utamanya adalah political will pemerintah, program-program 

pendaftaran tanah sebelumnya dilaksanakan dalam tataran kementerian, bukan dalam 

puncak pemerintahan yang tertinggi yaitu Presiden. Inilah yang membedakan Program 

PTSL dengan program-program sebelumnya, presiden memantau, mengevaluasi bahkan 

turun tangan langsung dalam pembagian sertipikat dalam pelaksanaan PTSL. 


