PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A,
Menimbang :

a. bahwa hubung an bangsa Indonesia dengan tanah adalah
hubungan yang bersifat abadi di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indones ia merupak an kesat uan tanah air
dari seluruh rakyat Indonesia;
b. bahwa tanah mer upakan perek at Negara Kesat uan Republik
Indonesia, karenanya per lu diatur dan dikelola secara
nasional untuk menjag a keberlanjutan system k ehidupan
berbangs a dan berneg ara;
c. bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya
ditujukan untuk menc iptakan k etertiban huk um, tetapi juga
untuk menyelesaikan masalah, s engk eta, dan konflik
pertanahan yang timbul;
d. bahwa kebijakan nas ional di bidang pertanahan per lu disus un
dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarak at
guna dapat me majukan kes ejahteraan umum;
e. bahwa sehubungan dengan das ar menimbang sebagaimana
dimaksud pada hur uf a, huruf b, huruf c , dan huruf d s erta
dalam rangka penguatan k elembagaan Badan Pertanahan
Nasional, dipandang per lu untuk mengatur kembali Ba dan
Pertanahan Nasional deng an Peraturan Presiden;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan L emabaran
Negara Republik Indones ia Nomor 2043);

:

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lemabaran Neg ara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

(1) Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
(2) Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala.
Pasal 2
Badan Pertanahan Nas ional me mpuny ai tugas melaksanak an tug as
pemerintahan di bidang pertanahan sec ara nasional, regional dan
sektoral.
Pasal 3
Dalam melaksanak an tugas s ebagaimana dimaks ud dalam Pasal 2, Badan
Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan k ebijakan nasional di bidang pertanahan;
b. perumusan k ebijakan teknis di bidang pertanahan;
c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survey , peng ukuran dan pemet aan
di bidang pertanahan;
f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangk a menjamin kepastian
hukum;
g. pengaturan dan penetapan hak -hak at as tanah;
h. pelaksanaan penatagunaan tanah, refor masi agraria dan penat aan
wilayah-wilayah k hus us;
i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau miliki
negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
j. pengawasan dan pengendalian peng uasaan pemilikan tanah;
k. kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;
l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, per encanaan dan
program di bidang pertanahan;
m. pember dayaan masyarakakat di bidang pertanahan;
n. pengkajian dan penaganan masalah, s engketa, perkara dan konflik di
bidang pertanahan;
o. pengkajian dan pengembangan huk um pertanahan;
p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
q. pendidikan, latihan dan peng embangan s umber daya manusia di bidang

pertanahan;
r. pengelolaan data dan informas i di bidang pertanahan;
s. pembinaan fungsional lembaga-lembag a yang berkaitan dengan bidang
pertanahan;
t. pembatalan dan peng hentian hubungan hukum antara orang, dan/atau
badan hukum dengan tanah ses uai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
u. fungsi lain di bidang pertanahan s esuai peraturan perundang -undangan
yang ber lak u.
BAB II
ORGANISASI
Bagian Kes atu
Sus unan Organisasi
Pasal 4
Badan Pertanahan Nasional terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekr etariat Utama;
c. Deputi Bidang Survey, Pengukuran, dan Pemetaan;
d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
e. Deputi Bidang Pengat uran dan Penataan Pertanahan;
f. Deputi Bidang Peng endalian Pertanahan dan Pember day aan
Masyarakat;
g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengk eta da n Konflik
Pertanahan;
h. Inspektorat Utama.
Bag ian Kedua
Kepala
Pasal 5
Kepala me mpuny ai tugas memimpin Badan Pertanahan Nasional dalam
menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.
Bag ian Ket iga
Sekr etariat Utama
Pasal 6
(1) Sekr etariat Utama adalah uns ur pembantu pimpinan ya ng berada di
bawah dan bertanggung jawab k epada Kepala.
(2) Sekr etariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Pasal 7
Sekr etariat Utama mempunyai tugas mengkoordinas ikan perencanaan,
pembinaan, dan pengendalian terhadap program,administrasi dan sumber
daya di lingk ungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Sekr etariat Utama meny elengg arakan fungsi:
a. pengkoordinas ian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional;
b. pengkoordinas ian per encanaan dan perumusan k ebijakan tek nis Badan
Pertanahan Nasional;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi k etataus ahaan, organisas i, tata
laksana, kepeg awaian, keuangan, k earsipan, persandian, per leng kapan
dan rumah tangga Badan Pertanahan Nas ional;
d. pembinaan dan pelatihan, penelitian dan pengembang an, data dan
infor masi, hubungan masyarakat dan protokol di lingk ung an Badan
Pertanahan Nasional;
e. pengkoordinas ian penyus unan peraturan perundang-undnagan yang
berkaitan dengan t ugas Badan Pertanahan Nasional;
f. pengkoordinas ian dalam penyus unan laporan Badan Pertanahan
Nasional.
Bagian Keempat
Deputi Bidang Survey, Penguk uran, dan Pemetaan
Pasal 9
(1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan adalah uns ur
pelaksana s ebagian tug as dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di
bidang survei, pengukuran, dan pemetaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Survei, Penguk uran, dan Pemetaan dipimpin oleh
Deputi.
Pasal 10
Deputi Bidang Survei, Penguk uran, dan Pemet aan mempunyai tug as
mer umuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran,
dan pemetaan.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi
Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemet aan meny elengg arakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang survei, peng ukuran, dan
pemetaan;
b. Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik ;
c. Pelaksanaan peng ukuran dasar nasional;
d. Pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan.
Bagian Kelima
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Pasal 12
(1) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah adalah uns ur

pelaksana s ebagian tug as dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di
bidang hak tanah dan pendaftaran tanah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dipimpin oleh Deputi.
Pasal 13
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempuny ai tug as
mer umuskan dan melaksanak an kebijakan di bidang hak tanah dan
pendaftaran tanah.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi
Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah meny elenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang hak tanah dan
pendaftaran tanah;
b. pelaksanaan peng aturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
c. inventarisas i dan penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai
dan/atau milik negara/daerah;
d. pelaksanaan pengadaan tanah untuk keper luan pemer intah,
pemerintah daerah, organisas i sosial keagamaan, dan kepentingan
umum lainnya;
e. penetapan batas , pengukuran dan perpetaan bidang tanah s erta
pembuk uan tanah;
f. pembinaan tek nis Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Ber lis ensi
dan L embaga Penilai Tanah.
Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengat uran dan Penataan Tanah
Pasal 15
(1) Deputi Bidang Pengat uran dan Penataan Tanah adalah unsur pelaks ana
sebag ian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang
pengaturan dan penataan pertanahan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Pengat uran dan Penataan Tanah dipimpin oleh Deputi.
Pasal 16
Deputi Bidang Peng aturan dan Penataan Tanah mempunyai tug as
mer umuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan
penataan pertanahan.
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi
Bidang Peng aturan dan Penataan Tanah meny elengg arakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pengat uran dan
penataan pertanahan;
b. penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan pengg unaan
tanah;
c. pelaksanaan pengaturan dan penet apan penguasaan dan pemilikan

tanah serta pemanfaatan dan pengg unaan tanah;
d. pelaksanaan penataan pertanahan wilyaha pesisir, pulau-pulau kecil,
perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Peng endalian Pertanahan dan
Pember dayaan Masyarakat
Pasal 18
(1) Deputi Bidang Peng endalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarak at
adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan
Nasional di bidang peng endalian pertanahan dan pember day aan
masyarak at yang berada di bawah dan bertangg ung jawab kepada
Kepala.
(2) Deputi Bidang Peng endalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarak at
dipimpin oleh Deputi.
Pasal 19
Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarak at
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan k ebijakan di bidang
pengendalian pertanahan dan pemberday aan masyarak at.
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi
Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarak at
meny elengg arakan fungsi:
a. perumusan kebijak an teknis di bidang peng endalian pertanahan dan
pember dayaan masyarakat;
b. pelaksanaan peng endalian kebijakan, per encanaan dan program
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
c. pember dayaan masyarakat di bidang pertanahan;
d. evaluasi dan pemantauan penyediaan tanah untuk berbagai
kepentingan.
Bag ian Kedelapan
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa da n
Konflik Pertanahan
Pasal 21
(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengk eta da n Konflik
Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian t ugas dan fungsi Badan
Pertanahan Nas ional di bidang pengk ajian dan penanganan sengketa
dan konflik pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengk eta da n Konflik
Pertanahan dipimpin oleh Deputi.
Pasal 22

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa da n Konflik
Pertanahan mempuny ai tugas mer umuskan dan melaks anakan kebijakan di
bidang pengkajian dan penanganan sengk eta dan konflik pertanahan.
Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
meny elengg arakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan
sengk eta dan k onflik pertanahan;
b. pengkajian dan pemet aan s ecara sistematis berbagai masalah,
sengk eta, dan konflik pertanahan;
c. penanganan masalah, sengk eta dan k onflik pertanahan secara hukum
dan non huk um;
d. penanganan perkara pertanahan;
e. pelaksanaan alternat if penyelesaian masalah, sengk eta dan konflik
pertanahan melalui mediasi, fas ilitasi dan la innya;
f. pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan
dengan pertanahan;
g. penyiapan pembatalan dan peng hentian hubung an huk um anatara
orang, dan/atau badan huk um dengan tanah ses uai dengan ket ent uan
perat uran perundang -undnag an yang ber laku.
Bag ian Kes embilan
Inspektorat Utama
Pasal 24
(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang bera da di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspekt ur Utama.
Pasal 25
Inspektorat Utama me mpunyai tug as melaks anakan pengawas an fungsional
terhadap pelaksanaan tugas di lingk ung an Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 25,
Inspektorat Utama meny elenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan k ebijakan pengawasan fungsional di lingk ungan
Badan Pertanahan Nasional;
b. pelaksanaan peng awasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas petunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional;
c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama;
d. penyusunan laporan hasil pengawas an.
Bag ian Kes epuluh
Lain-lain
Pasal 27

(1) Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat dibentuk Pusat-pus at
sebag ai unsur penunjang tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.
(2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
(3) Pusat terdiri dari sejumlah Bidang dan 1 (sat u) Subbagian Tata Usaha,
mas ing-masing Bidang terdiri dari s ejumlah Subbidang.

Pasal 28
(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungs i Badan Pertanahan Nasional
di daerah, dibentuk Kant or Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di
Kabupat en/Kota.
(2) Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi dan Kant or Pertanahan Kabupaten/Kot a ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setela h mendapat
persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 29
Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat ditetapkan jabatan
fungsional tertentu ses uai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ber lak u.
Pasal 30
(1) Sekr etariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, masingmas ing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masingmas ing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tig a) Subbagian.
(2) Deputi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-mas ing
Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan
mas ing-masing Subdir ektorat ter diri dari paling bany ak 3 (tiga) Seks i.
(3) Inspektorat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspektorat dan 1
(satu) bag ian Tata Us aha, Inspektorat membawahkan kelompok
jabatan fungsional Auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri dari paling
banyak 4 (empat) Subbagian.
BAB III
STAF KHUSUS
Pasal 31
Di lingk ung an Badan Pertanahan Nasional dapat diang kat paling banyak 3
(tiga) orang staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang bertug as
member ikan saran dan pertimbangan k epada Kepala Badan Pertanahan
Nasional ses uai dengan penugasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 32
(1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nas ional dapat berasal dari
Pegawai Neg eri atau bukan Pegawai Negeri.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan
Pertanahan Nasional diberhent ikan dari jabatan organiknya selama
menjadi Staf Khus us Kepala Badan Pertanahan Nasional tanpa
kehilangan stat usnya sebagai Pegawai Negeri.
(3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan
Pertanahan Nasional diberhentikan dengan hor mat sebagai Pegawai
Negeri apabila telah mencapai batas us ia pensiun dan diberikan hakhak k epegawaiannya ses uai dengan k etent uan perat uran perundangundangan yang ber lak u.
(4) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan
Pertanahan Nasional diberhent ikan dari jabatan organiknya selama
menjadi Staf Khus us Kepala Badan Pertanahan Nasional tanpa
kehilangan stat usnya sebagai Pegawai Negeri.
Pasal 33
(1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diangkat
diber hentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
(2) Masa bakti Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional paling
sama dengan masa jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional
bersangkutan.
(3) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila berhenti
telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun atau
pesangon.

dan
lama
yang
atau
uang

Pasal 34
(1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bag i Staf Khusus Kepala Badan
Pertanahan Nasional diberikan setingkat dengan jabatan struktural
eselon II.a. atau setinggi-tingginya eselon I.b.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus Kepala Bada n Pertanahan
Nasional difasilitasi oleh Sekretariat Utama.
BAB IV
KOMITE PERTANAHAN
Pasal 35
Untuk menggali pemikiran dan pandang an dari pihak -pihak yang
berkepentingan dengan bidang pertanahan dan dalam rangka perumusan
kebijakan nas ional di bidang pertanahan, Badan pertanahan Nasional
membentuk Komite Pertanahan.
Pasal 36
Komit e Pertanahan mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan
pertimbangan k epada Kepala Badan Pertanahan Nasiona l dalam
perumusan k ebijakan nasional di bidang pertanahan.
Pasal 37
Komit e Pertanahan dik etuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
secara ex-officio.

Pasal 38
(1) Keanggotaan Komite Pertanahan berjumlah paling banyak 17 (tujuh
belas) orang.
(2) Keanggotaan Komite Pertanahan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari para pakar di bidang pertanahan dan t okoh masy arakat.
Pasal 39
Keanggotaan Komite Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 40
Dalam me laksanakan tugasnya, Komit e Pertanahan diduk ung oleh
Sekr etariat yang secara fungsional dilaksnakan oleh stu unit kerja di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 41
Ketentuan mengenai sus unan k eanggotaan, rincian t ugas, masa jabatan
keang gotaan, dan tata kerja Komite Pertanahan, diatur lebih lanjut oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional.
BAB V
TATA KERJA
Pasal 42
Semua uns ur di lingkungan Badan Pertanahan Nas ional dalam
melaksanak an tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinas i, int egrasi,
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional s endiri
maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah.
Pasal 43
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanaka n sistem
pengendalian intern di lingkungan masing-mas ing yang memung kinkan
terlaksanany a mekanis me uji silang.
Pasal 44
Setiap pimpinan sat uan organisas i bertanggung jawab me mimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-mas ing dan memberikan pengarahan
serta petunjuk bag i pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 45
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengik uti dan mematuhi
petunjuk dan bertangg ung jawab pada atasan masing-mas ing s erta
menyampaikan laporan s ecara berkala tepat pada waktunya.
Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas, s etiap pimpinan satuan organis asi wajib
melak ukan pembinaan dan pengawas an terhadap s atuan organisasi di
bawahny a.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTI AN
Pasal 47
(1) Kepala adalah jabatan negeri.
(2) Kepala s ebagaimana dimaksud pada ay at (1), dapat dijabat oleh bukan
Pegawai Neg eri.
Pasal 48
(1) Kepala y ang berasal dari Pegawai Negeri, Sekretaris Utama, Deputi,
Inspektur Utama adalah jabatan es elon I.a.
(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspekt ur, dan Kepala Kantor
W ilay ah Badan Pertanahan Nasional Provinsi adalah jabatan eselon II.a.
(3) Kepala Bag ian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah jabatan eselon III.a.
(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Subbidang adalah jabatan eselon
IV.a.
Pasal 49
(1) Kepala diangkat dan diberhent ikan oleh Presiden.
(2) Sekr etaris Utama, Deputi, dan Inspekt ur Utama diangkat dan
diber hentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
(3) Pejabat Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
Pasal 50
Pelantikan Kepala dilakukan oleh Presiden atau Menteri yang ditug askan
oleh Presiden.
Pasal 51
Hak k euangan, administrasi, dan fasilitas -fas ilitas lain bagi Kepala Badan
pertanahan Nas ional yang dijabat oleh buk an pegawai neg eri diberikan
setingkat dengan jabatan eselon I.a.
BAB VII
PEMBI AYAAN
Pasal 52
Segala biaya yang diper lukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertanahan
Nasional, dibebankan kepada Angg aran Pendapatan dan Belanja Neg ara.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
(1) Perat uran pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Lembag a Pemerintah Non Departemen sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pr esiden Nomor
64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebag aimana telah beberapa k ali diubah terakhir dengan
Perat uran Presiden Nomor 52 Tahun 2005 yang mengatur mengenai
Badan Pertanahan Nasional, mas ih tetap ber lak u sepanjang tidak
bertentang an dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan
baru berdasarkan Peraturan Pr esiden ini.
(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presien ini, seluruh jabatan yang
ada beserta pejabat yang memangk u jabatan di lingk ung an Badan
Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tetap melaks anakan
tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sampai dengan diat ur
kembali ber dasarkan Peraturan Presiden ini.
(3) Sampai dengan terbent uknya organisasi Badan Pertana hanNAsional
secara terinci berdasarkan Peraturan Pr esien ini, seluruh sat uan
organisasi di lingk ungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor W ilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi,
Kantor
Pertanahan
Kabupat en/Kota, tetap melaksanak an tugas dan fungsi Badan
Pertanahan Nasional.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-L AIN
Pasal 54
Rincian lebih lanjut mengenai tug as, fungsi, susunan organisasi dan tata
kerja Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur neg ara.
BAB X
PENUTUP
Pasal 55
Deng an ber lakunya Peraturan Pres iden ini, maka :
a. Ketentuan s epanjang mengenai Badan Pertanahan Nasional
sebag aimana diat ur dalam Keputus an Pr esiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Lembag a Pemerintah Non Departemen sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pr esiden Nomor
64 Tahun 2005;
b. Ketentuan mengenai Unit Organisas i dan Tugas Eselon I Badan
Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Es elon I
Lembaga Pemerintah Non Departemen s ebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005,
dinyatakan t idak ber laku.
Pasal 56

Perat uran Pr esiden ini mulai ber lak u pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tangg al 11 April 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYO NO

