
Pedoman Program Sertifikat Bersama untuk Kepemilikan Tanah 
 

 

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR) bersama Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Propinsi NAD pada bulan September 2006 mengumumkan kebijakan 

Sertifikat Bersama untuk Kepemilikan Tanah yang selanjutnya disebut sebagai Program 

Sertifikat Kepemilikan Bersama (SKB) untuk Propinsi Aceh.  

 

Program SKB memastikan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal 

kepemilikan tanah sebagai aset fisik. Kesetaraan hak terhadap tanah akan memperluas 

potensi dalam rangka memperoleh pendapatan yang berasal dari kepemilikan tanah 

tersebut. Hal mana yang dalam jangka panjang, akan mendatangkan manfaat bagi 

perkembangan perekonomian di Aceh.  

 

Para partner mitra kerja yaitu, LSM lokal dan internasional, donor, swasta, organisasi 

berbasis masyarakat dan pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam  

mengkomunikasikan kebijakan baru ini kepada masyarakat penerima manfaat. 

 

 

Sertifikat Kepemilikan Bersama (SKB)  
 

1.  Apa itu Program Sertifikat Kepemilikan Bersama (SKB) ?  

 

SKB adalah program yang diperuntukan bagi keluarga (suami dan istri yang sah 

atau kakak beradik yatim piatu). Program ini memastikan persamaan hak bagi 

laki-laki dan perempuan dalam hal kepemilikan tanah. Dengan SKB, keluarga 

dalam kategori di atas yang menjadi penerima manfaat program relokasi, dimana 

tanah area tersebut dibeli oleh BRR atau pemerintah daerah akan diberikan 

sertifikat tanah atas nama bersama (suami istri atau kakak beradik tersebut). Maka 

hak kepemilikan tanah akan dibagi sama rata di antara mereka. 

 

Contoh Kasus: 

� Ali dan Ina adalah sepasang suami istri yang rumah dan tanahnya telah 

musnah akibat tsunami. Mereka tinggal di tempat relokasi yang tanahnya 

dibeli oleh BRR. Sertifikat tanah dari BPN yang akan diberikan kepada 

mereka akan mencantumkan nama keduanya. Ali sebagai suami dan Ina 

sebagai Istri. 

 

� Riko, Dani dan Rina adalah kakak beradik yang telah menjadi yatim piatu 

akibat tsunami. Mereka mendapatkan rumah di area relokasi dari salah satu 

LSM. LSM tersebut mendirikan kompleks relokasi di atas tanah yang 

diberikan oleh pemerintah daerah. Saat mereka mendapat sertifikat atas tanah 

dimana rumah tersebut berdiri, nama yang tercantum dalam sertifikat haruslah 

nama ketiganya dan masing orang akan mendapatkan porsi hak yang sama 

terhadap tanah tersebut. 

 



2. Apakah program ini sukarela atau wajib diikuti? 
 

SKB diwajibkan bagi masyarakat yang mendapatkan rumah di area relokasi 

dimana tanahnya dibeli oleh BRR atau pemerintah daerah. 

 

SKB bersifat sukarela bagi masyarakat penerima manfaat dalam program 

rehabilitasi atau rekonstruksi. Mereka dapat mengikuti program SKB jika 

menginginkan. BRR dan BPN mendorong masyarakat untuk ikut dalam program 

tersebut.  

 

3.  Institusi manakah yang memiliki kewenangan terhadap program SKB?  

 

Ada beberapa instusi yang terlibat dalam program ini 

� BRR: Program SKB adalah inisiatif dari BRR. BRR berperan aktif dalam 

mensosialisasikan program ini ke masyarakat dengan melakukan kampanye 

publik yang didukung oleh BPN, Mahkamah Syari’ah dan partner mitra kerja. 

BRR juga terlibat dalam pengumpulan dan verifikasi data masyarakat 

penerima manfaat. 

� BPN: institusi pelaksana teknis program SKB adalah Badan Pertanahan 

Nasional (BPN). BPNlah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan 

sertifikat. Program SKB akan menjadi bagian dalam paket informasi RALAS
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dan kantor-kantor RALAS di daerah akan turut menyebarkan informasi 

tentang SKB kepada masyarakat. 

• Mahkamah Syari’ah: Mahkamah Syari’ah mendukung penerapan program ini 

dengan mensosialisasikannya ke masyarakat dan juga turut berpartisipasi 

dalam Tim Respon (lihat: Sosialisasi Sertifikat Kepemilikan Bersama)  

 

4. Bagaimana program SKB dapat berguna bagi Aceh?  

 

Tsunami pada tahun 2004 telah memberikan pelajaran yang penting  bagi Aceh. 

Terdapat beberapa kasus dimana perempuan yang kehilangan suami dan anaknya 

dalam bencana tersebut menghadapi perdebatan bahwa mereka tidak memiliki 

hak atas tanah dimana mereka tinggal sebelum bencana, maka mereka tidak 

berhak menerima rumah.  

 

SKB juga memberikan keuntungan bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya 

dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam 

keluarga sehubungan dengan pemanfaatan atau pengalihan tanah. Perluasan hak 

perempuan atas tanah dan pendapatan yang berasal dari tanah miliknya dapat 

memperkuat perkembangan ekonomi di Aceh. Ini juga merupakan bentuk tidak 

langsung dari jaminan sosial bagi janda, duda dan anak-anak yatim piatu. 

 

                                                 
1
 The Reconstruction of Aceh Land Administration System Project (RALAS) memulihkan hak kekayaan 

melalui proses partisipasi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil (internasional maupun lokal) telah 

mendapatkan pelatihan dari program yang berada di bawah pengawasan World Bank ini, untuk melakukan 

Pemetaan Partisipatif dan Penilaian Berbasis Komunitas. Sumber: World Bank  



5.  Apakah Dasar Hukum dari Kebijakan SKB? 

 

Dasar hukum SKB adalah: 

� UU No. 5/1960 Pasal 9 ayat 2: Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki 

maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh 

suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya baik bagi 

diri sendiri maupun keluarganya. 

� UU No. 1/1974 Pasal 35 ayat 1: Harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama.’ 

� UU Pemerintahan Aceh Bab 29 pasal 213 ayat 1: Setiap Warga Negara 

Indonesia yang berada di Aceh memiliki hak atas tanah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

� Keputusan Kepala BPN No 114-II/2005 butir 9: Untuk tanah yang menjadi 

harta bersama dari suami dan isteri, sertifikat tanah dapat diterbitkan atas 

nama keduanya dan tidak hanya atas nama suami 

� Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan/Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women (CEDAW). Ditandatangani oleh Pemerintah Republik 

Indonesia pada tahun 1980 dan diratifikasi pada tahun 1984/ artikel 14/G: 

Perlakuan yang sama dalam pembaruan untuk tanah dan bidang agraris dan 

juga skema pengaturan lahan. 

� Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 7: Hukum Islam memberikan hak bagi 

semua, laki-laki atau perempuan untuk mempunyai kekayaan, termasuk 

memiliki tanah. 

� Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171 huruf g) adalah pemberian 

suatu benda, secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang 

lain atau lembaga yang masih hidup untuk dimiliki 

 

 

Masyarakat Penerima Manfaat Sertifikat Kepemilikan Bersama 

 
1. Siapa saja yang tercakup dalam program SKB ?  

 

Masyarakat penerima manfaat yang wajib: 

� Mereka yang terikat dalam pernikahan yang sah dan menjadi masyarakat 

penerima manfaat langsung dalam program relokasi yang tanahnya dibeli oleh 

BRR atau pemerintah daerah. Bagian kepemilikan tanah tersebut menjadi 

separuh hak suami dan separuh hak isteri. 

� Kakak beradik (berapapun jumlahnya) yang menjadi masyarakat penerima 

manfaat langsung dalam program relokasi yang tanahnya dibeli oleh BRR 

atau pemerintah daerah. Hak kepemilikan akan dibagi secara sama rata 

dengan jumlah kakak beradik tersebut tanpa memandang jenis kelamin. 

 

Masyarakat penerima manfaat sukarela: 

� Suami istri yang sah atau kakak beradik penerima manfaat langsung dalam 

program rehabilitasi dan rekonstruksi. 



 

2. Kalau penerima manfaat menikah setelah tsunami, apakah mereka tetap 

dapat ikut dalam program SKB?  

 

Waktu pernikahan, sebelum atau setelah tsunami, tidak berpengaruh terhadap 

partisipasi mereka dalam program ini. Jika sebagai suami istri mereka mendapat 

tanah di area relokasi dimana tanah tersebut dibeli oleh BRR aatu pemerintah 

daerah, maka mereka wajib mengikuti program SKB. 

 

3. Bagaimana kalau masyarakat penerima manfaat mempunyai lebih dari satu 

istri?  
 

Jumlah nama yang dapat dicantumkan dalam satu sertifikat tanah tidak menjadi 

persoalan sepanjang ada bukti pernikahan yang sah. Hak atas tanah dibagi sama 

rata diantara para suami-istri tersebut. 

 

Contoh Kasus:  

 

Aji memiliki 2 orang istri, Ratna dan Ida. Keduanya dinikahi secara sah. Mereka 

tinggal bersama di dalam satu rumah di area relokasi yang tanahnya diberikan 

oleh BRR. Maka nama yang tertera dalam SKB adalah nama ketiganya dan hak 

atas tanah dibagi sama rata oleh ketiganya. 

 

4. Bagaimana bila salah satu dari pasangan (suami atau istri) meninggal 

dunia? 

 

Kejadian pasangan meninggal dunia akan dipisahkan dalam 2 kasus: 

� Jika pasangan meninggal dunia sebelum pendataan dilangsungkan, maka 

yang akan tercatat dalam pendataan hanya nama yang masih hidup. Artinya 

janda atau duda tersebut tidak temasuk dalam kategori masyarakat penerima 

manfaat untuk program SKB.  

� Jika pasangan meninggal dunia setelah pendataan dilakukan dan ia telah 

menjadi penerima SKB, maka ahli waris harus mengurus keterangan fatwa 

waris yang nantinya menunjuk siapa yang berhak menerima bagian dari pihak 

yang telah meninggal dunia.  

 

 

Sosialisasi Sertifikat Kepemilikan Bersama 

 
1. Bagaimana agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami program 

SKB? 

 

BRR dan BPN bersama mitra kerja dan pemimpin masyarakat akan melakukan 

kampanye untuk memberikan pengertian mengenai program SKB. 

 



Para mitra kerja diberikan pemahaman tentang program SKB, kemudian diminta 

untuk mengadakan Forum Masyarakat, yaitu diskusi langsung dengan 

masyarakat di tempat masyarakat itu berada, untuk menjelaskan mengenai 

program ini.  

 

Mitra kerja diharapkan memasukan informasi mengenai SKB dalam paket 

informasi mereka, dengan menggunakan informasi yang tersedia dalam pedoman 

ini. 

 

Tim respon beranggotakan perwakilan dari BRR, BPN dan Mahkamah Syari’ah 

siap membantu para mitra kerja untuk menanggapi kekhawatiran dan pertanyaan 

di masyarakat.  

 

2. Organisasi mana saja yang berhubungan dengan program SKB? 

 

Organisasi memiliki hubungan dengan program SKB jika: 

� Bergerak dalam bidang pembangunan area perumahan untuk relokasi atau 

melakukan kampanye publik yang berkaitan dengan tanah dan rumah 

� Tanah dimana organisasi tersebut beraktifitas dibeli oleh BRR atau 

pemerintah daerah 

� Masyarakat penerima manfaat langsung di area tersebut ada yang berstatuskan 

suami istri atau kakak beradik yatim piatu. 

 

3. Apakah peranan mitra kerja dalam sosialisasi program SKB?  
 

Mitra kerja akan diberikan penjelasan dan pedoman mengenai program SKB  

 

Dilapangan, mitra kerja yang bergerak di bidang relokasi dan memiliki kantor di 

area relokasi tersebut diharapkan untuk:  

a. Memberikan penjelasan tentang program ini pada saat masyarakat datang ke 

kantor mereka untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan program 

mitra kerja yang bersangkutan.   

b. Mengadakan acara diskusi bersama masyarakat, dengan menghadirkan pejabat 

BRR, BPN dan Mahkamah Syari’ah untuk memberikan informasi mengenai 

Sertifikat Bersama. 

c. Mengatur pertemuan dengan badan lokal terkait dan pemuka agama untuk 

mendiskusikan pertanyaan masyarakat sehubungan dengan kebijakan ini. 

 

4. Dapatkah partner mitra kerja menaruh informasi tentang SKB dalam paket  

 informasi mereka? 

 

Partner mitra kerja diharapkan untuk mencantumkan informasi tentang SKB 

dalam paket informasi organisasi mereka. Tetapi keterangan yang dicantumkan 

harus sama persis dengan keterangan resmi BRR dalam pedoman ini. Hal ini 

dilakukan agar terdapat konsistensi dan ketepatan informasi bagi masyarakat. 

 



5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mensosialisasikan SKB? 

 

� Pemilik tanah pada umumnya tidak menyadari bahwa tanah dapat dimiliki 

oleh suami dan istri. 

� Suami pada umumnya adalah pihak yang sering mengurus dokumen-dokumen 

berkaitan dengan tanah, suami jugalah yang berpartisipasi di dalam 

pertemuan-pertemuan pemetaan tanah didalam masyarakat.  Oleh sebab itu 

menjadi sebuah hal yang dianggap wajar dalam masyarakat bila suami 

mendaftarkan tanah atas nama dirinya.  

� Perempuan sering tidak merasa nyaman menuntut hak mereka dan menentang 

tatanan sosial dan tradisi yang ada dan biasa diberlakukan.   

 

 

Registrasi dan Pengajuan Keluhan 

 
 

1. Bagaimana prosedur registrasi untuk mendapatkan SKB? 
 

Warga mendapatkan SKB dengan cara: 

a. Mendatangi kantor BRR atau kantor kecamatan terdekat dengan membawa 

bukti berupa: 

� Kartu Tanda Penduduk 

� Kartu Keluarga 

� Surat keterangan dari geuchik atau LSM/pengelola area relokasi yang 

menyatakan ia telah atau akan diberikan rumah  

b. Setelah itu BRR yang akan berperan aktif melakukan verifikasi ke lapangan. 

c. Setelah verifikasi selesai, BRR akan menyerahkan data ke BPN. BRR juga 

akan menginformasikan warga bahwa data mereka telah masuk ke BPN 

d. BPN mengeluarkan SKB. 

 

2. Mengajukan Keluhan: 

 

� Keluhan akan disampaikan oleh masyarakat kepada mitra kerja bersama di 

lapangan. 

� Jika mitra kerja tersebut tidak dapat memberikan jawaban memuaskan, 

keluhan akan dikonsultasikan dengan kantor Deputi Bidang Pembangunan 

Perumahan Pemukiman BRR di Banda Aceh atau kantor regional BRR yang 

terletak di Meulaboh, Calang, Lhokseumawe, Langsa, Takengon, Singkil dan 

Sinabang.  

� Masyarakat dapat langung menyampaikan keluhan ke Deputi Bidang 

Pembangunan Perumahan Pemukiman BRR atau Pegawai Informasi 

Pertanahan di kantor kecamatan terdekat 

 

 

 

 



Informasi dan Kontak 

 
1. Dari manakah informasi lebih lanjut mengenai SKB dapat diperoleh? 

 

 Informasi lebih lanjut bagi masyarakat atau mitra kerja BRR mengenai program 

ini dapat diperoleh dari:  

 

Kantor Direktorat Pemetaan dan Administrasi Pertanahan BRR  

Kontak  : Bapak Hadi 

Alamat  : Jl. Ir. Muhammad Thaher No. 20  

  Lueng Bata - Banda Aceh, 23247 

Telepon : 0651-63 6666/0852 6059 5515 

 

 

Kantor Wilayah BPN Provinsi NAD 

Kontak  : Yasril, SH 

Alamat  : Jl. T. Nyak Arief (Lamgugob), Banda Aceh 

Telepon : (0651) 741 0932, 741 2716 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


