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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya wilayah. Begitu pula 

di Indonesia yang bersifat agraris. Kemudian pemakaian wilayah ini diatur dalam 

sebuah Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik pemakaian 

wilayah untuk rakyat, pengusaha, maupun pemerintah sendiri. 

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang penggunaan lahan atau tanah 

dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini 

disahkan oleh Presiden RI, Soekarno pada tanggal 24 September 1960 dan 

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 

1960 Undang-Undang No. 5 tahun 1960. UUPA adalah hukum dalam keadaan 

tidak bergerak (her recht in rust) yang hanya memuat pokok-pokoknya saja dari 

hukum agraria, sementara yang dapat menggerakkan UUPA adalah peraturan-

peraturan pelaksanaannya (menjadi het recht in beweging) Muchsin (2011:13).   

Dasar dari adanya UUPA ini adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (3) yang 

berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Maka dari dasar itulah, UUPA ditujukan kepada kebahagiaan dan kemakmuran 

rakyat Indonesia.  
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Tujuan berbangsa dan bernegara adalah demi terwujudnya kesejahteraan 

rakyat demikian juga tujuan UUPA untuk kemakmuran rakyat. Sehingga perlu 

kebijakan-kebijakan agraria yang berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya 

petani. Hal ini karena sekitar 50% rakyat kita menggantungkan hidupnya pada 

pertanian dan perkebunan, sedangkan pertanian dan perkebunan sangat terkait 

dengan masalah tanah (Muchsin,2011:16).
 
 

Akan tetapi, meski penggunaan lahan ini telah diatur dalam UUPA, namun 

kenyataannya banyak sekali konflik akibat sengketa lahan ini. Permasalahan ini 

berlarut-larut dari masa orde baru hingga sekarang.  

Masalah ini seperti adanya kebijakan program landreform, tumpang tindihnya 

peraturan perundang-undangan tentang sumber daya agraria, tumpang-tindihnya 

penggunaan tanah, kualitas sumber daya manusia dari aparat pelaksana peraturan 

sumber daya agraria, dan berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan 

tanah(Muchsin,2011:14). 

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadannya dijamin dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Penegasan lebih lanjut tentang hal itu diwujudkan dengan 

terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan 

Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Maria (2008,vii). 

Sesuai dengan sifatnya yang multidimensi dan sarat dengan persoalan keadilan, 

permasalahan tentang dan sekitar tanah seakan tidak pernah surut. Seiring dengan 

hal itu, gagasan atau pemikiran tentang pertanahan juga terus berkembang sesuai 

dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak dari perkembangan 

di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. 
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Di tahun 2011 ini, konflik akibat sengketa tanah ini menjadi berita hangat 

yang mencoreng pemerintahan RI. Konflik antara pengusaha, masyarakat, dan 

pemerintah akibat sengketa kepemilikan lahan seperti di sungai Sodong 

(Kabupaten OKI Sumatera Selatan) dan di Mesuji Lampung. Bahkan, kini 

semakin banyak mencuat kasus-kasus sengketa lahan di wilayah-wilayah yang 

jauh dari pengawasan pusat, wilayah yang tadinya tersembunyi dari kasus besar 

kini telah berani menyuarakan ketidakadilannya.  

Dari laporan Mahkamah Agung tahun 2010 terkait perkara tanah, disebutkan 

bahwa Perkara Perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2010 berjumlah 

4.144 perkara. Jumlah ini naik 6,26% dari penerimaan perkara tahun 2009 yang 

berjumlah 3.900 perkara. Dari 4.144 perkara perdata yang diterima, jumlah 

terbesar (1.824 perkara atau 44,26%) merupakan perkara yang berkaitan dengan 

sengketa tanah (www.Mahkamahagung.go.id,27des 2011). 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan tanah adalah masalah yang 

serius di Indonesia. Tanah menjadi harta yang sangat berharga bagi siapapun, 

sehingga perebutan akan hak tanah seringkali menjadi konflik yang 

berkepanjangan. Adanya perjanjian tertulis dan tak tertulis mengenai kepemilikan 

lahan atau tanah yang tidak terpenuhi membuat konflik semakin besar.  

Dalam hal ini diperlukan kesadaran antara pemerintah, pengusaha, dan 

masyarakat. Permasalahan dari pemerintah ini yaitu adanya tumpang tindih 

penggunaan lahan terkait kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah yang 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kualitas aparatur pemerintah yang tak bisa 

mewujudkan good governance. Mereka tak lepas dari praktik KKN sehingga 

pelayanan kepada masyarakat menjadi terkesan berbelit-belit dan lebih 
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mementingkan kepentingan pemilik modal daripada kepentingan rakyat. 

Pemerintah, terlebih aparatur  yang ada di bawah terkadang kurang kontrol mulai 

dari pengkuran lahan, pendaftaran tanah hingga pembuatan akta tanahnya.  

Tak dipungkiri pula, pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu 

tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi, tetapi sebagai sumber 

investasi juga menjadi sumber sengketa lahan ini. Kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk mencari informasi akan kepengurusan akta tanah menjadi 

konflik di kemudian hari. Selain itu, terkadang pada saat mengurus akta tanah 

tidak sesuai prosedur yang seringkali mengakibatkan adanya akta ganda dan akta 

fiktif. 

Di daerah, khususnya di Jawa Timur yaitu di Desa Sukorejo Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Pasuruan pun juga mengalami permasalahan yang rumit 

akibat kepemilikan lahan ini. Desa dengan luas 278 Ha
 
dan masyarakatnya 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani (desa agraris). Di desa yang 

dipimpin oleh Bapak Didik Sukarno, masih banyak warga yang belum membuat 

akad resmi kepemilikan tanah pada saat mereka membeli atau menjual tanah, 

sehingga di kemudian hari menciptakan konflik.  

Di sini pula, aparatur desa cenderung mengizinkan apabila ada pihak pemodal 

yang ingin membeli tanah untuk komoditas ekonomi, meski lahan tersebut lahan 

produksi. Diperlukan suatu kebijakan dan penangan khusus dari pemerintah pusat 

dan daerah yang benar-benar terumuskan untuk kepentingan rakyat sehingga 

dalam kepengurusan dan kepemilikan tanah menjadi jelas. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul 
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“Pelaksanaan Sertifikasi Tanah di Kabupaten Pasuruan ( Studi di Desa Sukorejo 

Kecamatan Sukorejo )” 

B. Rumusan Masalah  

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki 

arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan 

skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan pokok penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pelaksanaan sertifikasi tanah di Desa Sukorejo Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Pasuruan? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan 

sertifikasi tanah  di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Pasuruan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sertifikasi tanah di Desa Sukorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung 

pelaksanaan sertifikasi tanah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Pasuruan. 

 



6 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai 

berikut. 

1. Manfaat teoretis  

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang teori pertanahan dan landreform. Dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk memperbaiki kebijakan pertanahan, sehingga apabila terjadi 

sengketa lahan dapat diselesaikan secara musyawarah. Penelitian ini juga 

memberikan sumbangan upaya dan saran agar mengedepankan kepentingan 

rakyat dan adanya pembaharuan pelayanan pemerintah untuk melayani 

masyarakat lebih baik lagi. 

2. Manfaat secara praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam upaya 

memperbaiki kebijakan pertanahan. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran 

tentang permasalahan yang diakibatkan oleh sengketa lahan. Penelitian ini bagi 

pemerintah terkait, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan alternatif dan 

masukan dalam penentuan kebijakan serta sebagai alat monitoring pelaksanaan 

program selanjutnya. Bagi pembaca akan bertambah wawasannya, tak hanya 

sekadar berkata tahu, tetapi juga mengerti dan memahami konflik yang 

diakibatkan sengketa lahan dan upaya mengatasinya.  
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E. Definisi Konseptual  

Konsep merupakan istilah atau definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian. Tujuannya adalah mempermudah pemahaman dan 

menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Oleh karena 

itu untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan 

diteliti maka penulis mengemukakan definisi konseptual sebagai berikut: 

1. Sertifikasi tanah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah, dan cara 

bertindak pemerintahan dalam kepengurusan tanah. Istilah sertifikasi berasal 

dari bahasa Inggris sertifikat hak atas tanah disebut dengan “title deed”, 

sedangkan penguasaan hak atas tanah biasa disebut “land tenure”, pemilikan 

atas tanah biasa disebut “land ownership”, dan bidang tanah sering disebut 

dengan” parcel” . Sertifikat sendiri dalam terminologi atau “bahasa resmi” 

hukum-hukum keagrarian ditulis sertipikat (dengan huruf p, bukan f). Dalam 

PP 24 Tahun 1997 memuat tentang segala urusan yang berkaitan dengan 

pendaftaran tanah dan pembuatan sertifikat atau sertifikasi meliputi : 

Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, Pendaftaran hak-hak atas tanah 

dan peralihan hak- hak tersebut, Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang 

berlaku  sebagai alat pembuktian yang kuat. 

2. Kepengurusan tanah adalah hal-hal yang berkaitan dengan mengurus tanah 

yang dapat dijadikan obyek berharga bagi kebutuhan manusia (KBBI, 

2001:1253). Kepengurusan tanah di sini berkaitan dengan kepemilikan tanah 
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oleh seseorang atau lebih dan seorang atau lebih tersebut akan melakukan 

upaya untuk mensahkan tanah tersebut sebagai asset berharga mereka. 

3. Hukum kepemilikan tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan 

atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum yang hubungan-

hubungan hukum yang konkret”. Objek Hukum Tanah adalah hak penguasaan 

atas tanah. Hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian 

wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemenang haknya untuk 

berbuat sesuatu mengenai tanah yang dimiliki atas dasar haknya. Sesuatu 

yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak 

penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara 

hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan unsur yang memberitahukan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel. Suatu variabel dapat diukur dan dinilai melalui indikasi 

dengan indikator yang ada. Permasalahan dalam kepengurusan tanah ini 

merupakan permasalahan yang selalu tak ada habisnya, meski sudah diatur dalam 

UUPA, namun hingga saat ini konflik akibat tanah tetap saja ada. 

Penyebab dan kaitan adanya permasalahan pertanahan atau agraria ini 

mencakup beberapa hal sebagai berikut.  

1. Proses sertifikasi tanah 

a. Proses sertifikasi tanah  

b. Pendaftaran tanah yang belum bersertifikat 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sertifikasi Tanah.  

a. Faktor Pendukung 

Meski berbagai masalah timbul akibat kepengurusan tanah, tetapi ada 

pula faktor yang mendukung terlaksananya peraturan tersebut sebagai 

berikut.  

1) Kualitas Sumber Daya Manusia dari aparat pelaksana peraturan 

sumber daya agraria 

2) Peraturan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

daerah kecamatan atau desa 

b. Faktor Penghambat 

Adanya permasalahan yang dialami dalam kepengurusan kepemilikan 

lahan di Desa Sukorejo Kabupaten Pasuruan disebabkan beberapa faktor 

penghambat berikut. 

1) Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dari aparat pelaksana 

peraturan sumber daya agraria 

2) Ketidaksadaran warga dalam proses kepengurusan jual-beli tanah dan 

berubahnya pola pikir masyarakat 

3) Kurangnya proses monitoring 

3. Pandangan masyarakat dan aparat pemerintah untuk  mengatasi permasalahan 

yang dihadapi dalam pelayanan pembuatan akta tanah di Desa Sukorejo 

Kabupaten Pasuruan. 
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G. Metode Penelitian  

Pada penelitian ini dibahas mengenai (1) jenis penelitian, (2) data dan sumber 

data, (3) teknik pengumpulan data, (4) subyek penelitian, (5) lokasi penelitian (6) 

analisis data. Hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian diskriptif dalam penelitian sosial bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas 

sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya 

menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau 

gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68). 

Terkait dengan tema penelitian, maka penelitian ini berupaya melakukan kajian 

pada suatu usaha pemerian, analisis dan penafsiran guna menggambarkan dan 

mendiskripsikan permasalahan dalam pengurusan akta tanah di Desa Sukorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. 

2. Data dan Sumber Data  

Data dan sumber data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. 

1) Data  

Data dalam penelitian ini berupa paparan informasi mengenai kebijakan 

agraria dalam pengurusan akta tanah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Pasuruan. 

2) Sumber Data 

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data sekunder dan primer data 

sekunder sebagai berikut: 
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a) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data Sekunder adalah 

data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber 

yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pertanahan Nasional 

(BPN), Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT), buku, laporan, jurnal, dan 

lain-lain.  

b) Data Primer  

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) 

metode survey (wawancara tatap muka) dan (2) metode observasi 

(dokumentasi).  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga dalam menggali 

informasi mengenai permasalahan dalam pengurusan akta tanah di Desa Sukorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sepenuhnya dilakukan oleh peneliti 
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sendiri (human instrument). Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian sebagai berikut. 

1) Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(interviewer). Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi dari 

terwawancara yaitu masyarakat dan pihak pemerintah di Desa Sukorejo 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan terkait kebijakan agraria khususnya 

tentang pengurusan akta tanah.  

2) Dokumentasi, di dalam metode ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, artikel, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya. Dalam dokumentasi data-data yang akan 

diselidiki adalah foto-foto, dokumen kegiatan pemerintah dan daerah, artikel, 

dan peraturan-peraturan. 

4. Subyek Penelitian 

Dalam pemaparan hasil penelitian ini merupakan penjabaran permasalahan 

dalam pengurusan akta tanah di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Pasuruan, dari penjelasan tersebut maka yang menjadi subyek penelitian adalah: 

1. Camat Kecamatan Sukorejo 

2. Kepala Desa Sukorejo 

3. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) 

4. Masyarakat di Desa Sukorejo sebanyak 5 orang 
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5. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, dilakukan serangkaian kegiatan lapangan mulai dari 

penjajakan lokasi penelitian, orientasi, dan studi terfokus. Lokasi penelitian yaitu 

di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Lokasi penelitian ini 

diambil peneliti karena lokasi ini merupakan tempat tinggal asal peneliti dan di 

sini terdapat permasalahan pertanahan yang menarik untuk diangkat. 

6. Analisis Data 

Analisis data deskripsi kualitatif sifatnya tidak terlalu mengutamakan makna, 

sebaliknya, penekanannya pada deskriptif sehingga menyebabkan format 

deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya 

memerhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan kedalaman data 

ataupun makna data (Bungin,2007:146). 

 

Kesimpulan        DATA 

Kategori 

 

Kesimpulan    Klasifikasi Data   DATA 

Ciri-ciri umum 

Dalil         DATA 

 

 

Hukum teori   Induktif Analitis   DATA 

Gambar 1. Model Strategi Analisis Data Deskriptif-Kualitatif 
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Secara umum Janice Mc Drury (1999) dalam Bungin (2007:145) 

menyatakan tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut. 

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagagasan 

yang ada dalam data, 

2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data. 

3. Menuliskan „model‟ yang ditemukan. 

4. Koding yang telah dilakukan.  


