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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kewenangan Pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh 

dan mengakar dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menegaskan: 

“Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.” 

 
Kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104) 

atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ruang lingkup 

agraria menurut Undang Undang Pokok Agraria di Indonesia sama dengan 

ruang lingkup sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI No. 

IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya 

Alam. Ruang lingkup agraria/sumber daya alam yaitu bumi, air, ruang 

angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Disini pengertian 

bumi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Pokok Agraria adalah 

permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada 

di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) Undang Undang 

Pokok Agraria adalah tanah.1 

Manusia pada dasarnya tidak dapat terlepas dari tanah, dalam 

melakukan berbagai kegiatan tidak dapat jauh dari tanah, dari manusia itu 

                                                                 
1 Urip Santoso. 2010. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta. Kencana. Hal. 2-3. 
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lahir bahkan sampai manusia tidak lagi bernafas pun benar-benar sangat 

membutuhkan tanah. Tanah sendiri merupakan suatu ruang di atas 

permukaan bumi yang berupa daratan berbentuk dua dimensi dengan ukuran 

panjang dan lebar serta sumber kehidupan bagi manusia untuk melanjutkan 

kehidupannya. Kehidupan yang semakin lama semakin berkembang dan di 

lihat dari kenyataannya, persediaan tanah di bumi ini akan tetap. Padahal jika 

kita lihat dalam kehidupan masyarakat jaman sekarang, semakin hari 

kehidupan dan kebutuhan manusia terhadap tanah terus meningkat, sehingga 

manusia mempunyai rasa ingin memiliki atau menguasainya agar mereka 

dapat melangsungkan kehidupan yang sejahtera. Hal tersebut dapat dipahami 

karena manusia tinggal, lahir, mencari makan, beraktivitas dan 

menghembuskan nafas terakhir diatas permukaan tanah. 

Dari faktor-faktor tersebut pasti tidak jauh dari permasalahan yang 

terjadi akan tanah di masyarakat. Konflik-konflik ini terjadi bukan hanya 

karena kurang lengkapnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi 

juga karena masyarakat sendiri kurang memahami begitu pentingnya hak atas 

tanah. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan suatu jaminan kepastian 

hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.  

Undang Undang Pokok Agraria Pasal 19 sudah menegaskan tentang 

pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum terhadap tanah yang 

dimiliki masyarakat. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan 

teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 
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pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta 

hak-hak tertentu yang membebaninya.2 Pendaftaran tanah ini diselenggarakan 

dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh 

masyarakat yang bersangkutan. Jaminan kepastian hukum itu sendiri berupa 

sertifikat hak atas tanah yang berfungsi mengetahui status hak atas tanah, 

subjek hak atas tanah dan objek hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. 

Walaupun UUPA sudah berlaku lebih dari empat dekade, namun hingga 

tahun 1997 sebagian besar bidang tanah di Indonesia belum terdaftar maupun 

tercatat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menteri Agraria/Kepala 

BPN ketika itu menjelaskan sampai akhir tahun 1997 baru 16,3 juta bidang 

dari tak kurang 55 juta bidang tanah di seluruh Indonesia (diluar kehutanan 

dan pertambangan) yang terdaftar di BPN. Artinya, baru sekitar 30% bidang 

tanah yang terdaftar.3 Namun sumber resmi lain sebagaimana disampaikan 

oleh Menteri Koordinator Perekonomian pada saat itu, yakni Dorodjatun 

Kuntjoro-Jakti selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional saat itu 

                                                                 
2 Boedi Harsono. Edisi Revisi 1999. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan 

Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Ji l id 1. Hukum Tanah Nasional. 
Djambatan. Jakarta. Hal. 460. 

3 Myrna A. Safitri  dan Tristam Moeliono. 2010. Hukum Agraria dan Masyarakat di 

Indonesia: Studi tentang tanah, kekayaan alam, dan ruang di masa kolonial dan desentralisasi. 
Edisi 1. HuMa. Jakarta. Hal. 281. 
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memaparkan besaran yang lebih rendah, yakni hanya 20% persil lahan di 

Indonesia yang memiliki sertifikat tanah.4 

Memperoleh sertifikat tanah diperlukan usaha, biaya dan waktu yang 

harus dikeluarkan oleh masyarakat. Usaha itu sendiri berupa permohonan 

pendaftaran sertifikat dengan cara mempersiapkan surat-surat dan menghadap 

pejabat yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Semua proses-proses itu 

memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Bagi masyarakat 

mampu biaya yang cukup mahal itu tidak menjadi sebuah masalah, karena 

mereka memiliki materi yang cukup untuk membayar biaya pendaftaran 

tanah tersebut. Sedangkan, bagaimana dengan masyarakat tidak mampu, yang 

tidak dapat memenuhi biaya pendaftaran tanah tetapi mereka tetap ingin 

mendapatkan jaminan dari hak-hak yang mereka miliki. 

Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa 

yang mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

adalah Pemerintah.5 Namun dalam pasal ini tidak menyebutkan Instansi 

Pemerintah manakah yang mengadakan pendaftaran tanah tersebut. Menurut 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 secara tegas menyebutkan bahwa instansi 

Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut pasal 5 yaitu Badan Pertanahan Nasional 

                                                                 
4 ‘Baru 20 Persen Lahan Bersertifikat,’ Kompas, 5 Oktober 2004 dikutip dari Myrna A. 

Safitri  dan Tristam Moeliono. 2010. Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang 
tanah, kekayaan alam, dan ruang di masa kolonial dan desentralisasi. Edisi 1. HuMa. Jakarta. Hal. 

281. 
5 Boedi Harsono. Op.cit. Hal. 295. 
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(BPN).6 Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1 ditegaskan bahwa dalam rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan 

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Badan Pertanahan Nasional 

yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional.7 

Pasal 19 ayat (3) Undang Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa 

pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya. Undang Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa 

bagi masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya pendaftaran tanah. 

Hal ini lebih ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang Undang Pokok 

Agraria, yaitu “Dalam peraturan pemerintahan diatur biaya-biaya yang 

bersangkutan dengan pendaftaran yang termakasud dalam ayat 1 di atas, 

dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 

pembayaran biaya-biaya tersebut”.  

Dalam rangka itulah BPN mengembangangkan Proyek Pertanahan 

Nasional atau Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) atau Land 

Administration Project (LAP). Proyek besar ini rencana awalnya akan 

berlangsung selama 25 tahun dengan target akan mensertifikatkan 77 juta 

bidang tanah di seluruh Indonesia di luar kawasan hutan. Proyek tersebut 

                                                                 
6 Urip Santoso. Op. cit., Hal. 297 
7Ibid. 
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lebih dikenal dengan “Pendaftaran Tanah Sistematik”.8 Proses ini mulanya 

diatur melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (PMA/KBPN) 

No. 1 tahun 1995, yang dicabut dengan PMA/KBPN No. 3 tahun 1995 

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah secara Sistematik. Peraturan 

tersebut kelak diperbaiki oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa pendaftaran 

tanah secara sistematik berprinsip “menjemput bola”, yakni mendatangi 

warga masyarakat ke pelosok-pelosok desa dan kelurahan.9 Tujuannya adalah 

meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertifikat. 

Pendaftaran tanah dilakukan dengan dua cara yaitu secara Sistematik 

dan Sporadik. Pertama-pertama secara sistematik yang meliputi wilayah satu 

desa atau kelurahan atau sebagainya yang terutama dilakukan atas inisiatif 

Pemerintah atau inisiatif datang dari kantor pertanahan setempat, dan yang 

kedua secara sporadik yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas 

permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara 

individual atau massal.10 Pengertiannya menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan 

Pemintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi:  

“Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 
obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian 
wilayah suatu desa/kelurahan.”  

                                                                 
8 Myrna A. Safitri  dan Tristam Moeliono. Op.cit. Hal. 282. 
9 Ibid. Hal. 284. 
10 Urip Santoso. Op.cit., Hal. 283. 
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Pendaftaran tanah secara sistematik memiliki konsekuensi ialah bahwa 

pemerintah mensubsidi para pemilik tanah yang tanahnya belum pernah 

disertifikatkan. Biaya pendaftaran tanah seperti ini dibebankan kepada APBN 

dan dana pinjaman dari Bank Dunia. Cara ini biasa disebut dengan 

“pendaftaran tanah sistematik atau lebih popular dengan sebutan “proyek 

ajudikasi”. Lain halnya bilamana pendaftaran tanah sistematik diusulkan oleh 

para pemilik tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Dalam hal 

ini, semua biaya pelaksanaan harus ditanggung secara swadaya oleh 

masyarakat. Cara tersebut biasa disebut dengan Pendaftaran Tanah Sistematik 

secara Swadaya.  

Kedua, pada pendaftaran tanah sporadik, inisiatif datang dari pemohon 

sertifikat. Dalam proses pendafataran tanah sporadik ini, pemohon diminta 

mengisi dan menandatangani formulir khusus permohonan sertifikat sembari 

menyerahkan berkas persyaratan atau kelengkapan seperlunya dan membayar 

sejumlah biaya yang telah ada daftar tarifnya. Semuanya berlangsung di 

depan loket khusus di dalam gedung kantor pertanahan. Sporadik juga dapat 

dilakukan secara massal, yaitu beberapa pemilik yang tanahnya saling 

berdekatan secara bersamaan mengajukan permohonan pensertifikatan ke 

loket khusus pada kantor pertanahan.11 Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan 

Pemintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pengertian 

pendaftaran tanah secara sporadik adalah: 

                                                                 
11 Myrna A. Safitri  dan Tristam Moeliono. Op.cit. Hal. 285. 



8 
 

“Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah 
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual 
atau massal.” 

Yang termasuk ke dalam kategori pendaftaran tanah secara sistematik 

ialah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang dilaksanakan oleh 

Badan Pertanahan Nasional di 27 Provinsi dan 300 Kabupaten/Kotamadya di 

seluruh Indonesia. PRONA adalah contoh pendaftaran tanah yang biayanya 

disubsidi oleh pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No. 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, dan 

pendaftaran tanah secara sistematik melalui Ajudikasi.12 Dalam Peraturan 

Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 61 ayat 

(2) juga menyebutkan bahwa:  

“Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau Pejabat yang 
ditunjuk dapat membebaskan pemohon dari sebagian atau seluruh biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika pemohon dapat membuktikan tidak 
mampu membayar biaya tersebut”. 

 

PRONA merupakan salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada 

hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi 

ajudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti 

hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.13 Kegiatan ini telah 

dilaksanakan sejak tahun 1981 di seluruh Indonesia. PRONA dilaksanakan 

secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi 

golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap 

                                                                 
12 Urip Santoso. Op.cit. Hal. 297. 
13 www.bpn.go.id diakses pada tanggal 3 Agustus 2016 pukul 13.29 WIB. 
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sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Pelaksanaan Prona juga 

dilakukan pertama kali di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang dan Desa 

Giripurwo, Kecamatan Purwosari pada Tahun 2000 serta ditargetkan setiap 

pelaksanaannya selesai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Jumlah target 

fisik untuk pelaksanaan Prona setiap tahunnya berbeda-beda. Khusus pada 

tahun 2013 ditargetkan pada 9570 (Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) 

bidang tanah yang tersebar di 52 (lima puluh dua) desa Kabupaten 

Gunungkidul. Pada tahun 2013 untuk Desa Girisuko mendapatkan 200 

bidang tanah dan Desa Giripurwo 200 bidang tanah.14 

Pelakasanaan PRONA bertujuan untuk menerbitkan sertifikat secara 

massal dan menyelesaikan sengketa-sengketa tanah, juga dapat mengurangi 

keresahan-keresahan masyarakat dibidang pertanahan sekaligus 

menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai 

usaha menciptakan stabilitas dibidang sosial, politik dan pembangunan di 

bidang ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai dalam PRONA adalah: 

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain 

pensertifikatan tanah secara massal. 

2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibidang 

pertanahan agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya atas tanah. 

                                                                 
14 Eko Purwanto. 2014. Pelaksanaan Prona (Tanah Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan 

Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta. Skripsi. Universitas Atma 
Jaya. Hal. 8. 
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3. Usaha untuk menyelesaikan dan mengurangi sengketa tanah.15 

Peran aktif dari BPN sangat diperlukan dalam melaksanakan 

pendaftaran tanah yang dilakukan dengan pendaftaran sistematik. 

Pendaftaran tanah sistematik merupakan salah satu dari tiga komponen 

Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) atau Land Administrasi Project 

(LAP). Dalam pendaftaran sistematik ini terdapat proses yang dinamakan 

Ajudikasi, dimana penetapan kebenaran data fisik dan yuridis dalam 

pendaftaran tanah masyarakat merupakan proses yang penting karena data 

fisik dan data yuridis merupakan yang utama dalam sertifikat hak atas tanah 

masyarakat. Pengertian Ajudikasi menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah: 

”Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah 
untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data 
fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah 
untuk keperluan pendaftarannya.” 

Tujuan ajudikasi atau PAP adalah meningkatkan pasar tanah (land 

market) yang wajar dan efisien serta mengentaskan konflik masyarakat atas 

tanah. Tujuan ini hendak dicapai melalui beberapa bagian:16 

1. Bagian A, melalui percepatan pelaksanaan pendafataran tanah sebagai 

fase permulaan dari program pendaftaran tanah jangka panjang 

pemerintah Indonesia. 

                                                                 
15 Sudjito. 1987. Prona Pensertifikatan Tanah Secara Masal dan Pelayanan Sengketa Tanah 

Yang Bersifat Strategis. Yogyakarta. Liberti. Hal. 25. 
16 Myrna A. Safitri  dan Tristam Moeliono. Op.cit. Hal. 288. 
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2. Bagian B, melalui proyek itu diupayakan perbaikan sistem kelembagaan 

administrasi pertanahan yang diperlukan untuk menunjang program 

pendaftaran tanah tersebut. 

3. Bagian C, untuk menunjang upaya pemerintah Indonesia untuk 

mengembangkan kebijaksanaan pengelolaan pertanahan.  

PAP atau ajudikasi dilaksanakan pada tahun 1995. Tim ajudikasi yang 

bergerak dari rumah ke rumah untuk menilai petak tanah di Daerah Tingkat II 

(Kabupaten/Kota) yang terpilih. Pendekatan ini yang dilakukan dalam skala 

besar akan lebih menguntungkan karena lebih murah dan cepat dibandingkan 

dengan sporadik. Proses ini juga diharapkan oleh pemerintah menjadi lebih 

transparan dan melibatkan masyarakat lebih banyak. 

Perolehan hak atas tanah melalui ajudikasi sebagai bukti kepemilikan 

dapat ditempuh melalui konversi bekas hak lama dan tanah bekas hak milik 

adat dan permohonan hak atas tanah negara.17Tanah bekas milik adat adalah 

hak atas tanah yang lahir berdasarkan proses adat setempat. Tanah jenis ini 

sejak 24 September 1960 dikonversi menjadi Hak Milik, namun belum 

terdaftar (PP No. 24 tahun 1997 jo. PMA/KBPN No. 3 tahun 1997). 

Pembuktian bekas Hak Lama dan Hak milik Adat dilakukan melalui alat-alat 

bukti seperti: adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan 

saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap 

cukup oleh pejabat berwenang. Sedangkan, Tanah Negara adalah tanah yang 

dikuasai Negara seperti dimaksud dalam UUPA (Pasal 1 Peraturan Menteri 

                                                                 
17Ibid. Hal. 289 
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Dalam Negeri No. 5 tahun 1973). Bagi tanah untuk rumah tinggal dengan 

pemberian Hak Milik secara individual didasarkan pada Peraturan Mendagri 

No. 6 tahun 1972 jo. No. 5 tahun 1973. Pemberian hak milik atas tanah 

tersebut juga dilandasi oleh KMA/KBPN No. 6 tahun 1998 tentang 

Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal serta PMA/KBPN 

No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

Pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik, yang pada 

umumnya bersifat massal dan besar-besaran, maka untuk melaksanakannya 

Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi18 yang dibentuk 

khusus oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, sehingga demikian tugas 

rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu. Tugas Panitia Ajudikasi adalah 

meneliti dan mencari kebenaran formal bukti, yakni data-data yuridis awal 

yang dimiliki pemegang hak atas tanah dan membuat penetapan dan 

pengesahan bukti yang sudah diteliti terlebih dahulu. Namun dalam 

pendaftaran tanah tugas ajudikasi tersebut diberikan kepada pemerintah 

selaku eksekutif. 

Menurut Rohiman pada penelitian sebelumnya di Kecamatan Seberang 

Ulu I Kota Palembang menargetkan pada tahun pertama yaitu periode 

1999/2000 sebanyak 3.000 sertifikat, tahun kedua periode 2000 sebanyak 

                                                                 
18 Panitia Ajudikasi (PA) terdiri atas seorang ketua panitia yang merangkap anggota yang 

dijabat oleh pegawai BPN, lalu ditambah dua orang anggota BPN, kemudian kepala desa/lurah.  
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6.000 sertifikat dan tahun ketiga periode 2007 sebanyak 9.000 sertifikat.19 

Pelaksanaan ajudikasi berjalan sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 tetapi 

adanya penambahan biaya yang dilakukan. 

 Seperti di Kecamatan Wlingi yang menjadi objek penelitian oleh 

penulis diadakan Program Sertifikasi Massal atau yang biasa disebut dengan 

Ajudikasi. Wlingi menargetkan dalam satu tahun anggaran dan pelaksanaan 

sebanyak 5.000 bidang tanah. Dalam program ajudikasi disini terdapat Biaya 

tambahan sebesar Rp 195.000 yang harus di bayar oleh peserta ajudikasi 

dalam proyek Ajudikasi. Seperti yang kita tahu bahwa Ajudikasi ditanggung 

oleh Pemerintah dengan menggunakan dana APBN dan dana pinjaman dari 

Bank Dunia. Dalam kwitansi pendaftaran sertifikat massal ini dituliskan 

biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendaftarkan hak yang mereka 

miliki. Dari konflik ini penulis tertarik untuk menganalisa penerapan di 

masyarakat mengenai Ajudikasi di Kecamatan Wlingi, Apakah sudah sesuai 

dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 

1997. 

Dari kasus ini penulis tertarik mengangkat judul “IMPLEMENTASI 

AJUDIKASI MENURUT PERATURAN MENTERI NEGARA 

AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 

TAHUN 1997 (Studi di Kecamatan Wlingi)” 

                                                                 
19 Rohiman. 2007. Proses Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melalui Ajudikasi di 

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. Semarang. Tesis. Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro. Hal. 39. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Ajudikasi menurut Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 di 

Kecamatan Wlingi, Blitar? 

2. Apa saja faktor pendukung atau kendala dalam Implementasi Ajudikasi 

di Kecamatan Wlingi, Blitar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi ajudikasi menurut Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 

1997  di Kecamatan Wlingi, Blitar. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung atau kendala dalam 

implementasi ajudikasi di Kecamatan Wlingi, Blitar. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis dalam 

tatanan hukum di Indonesia dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mata kuliah hukum 

agraria dan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dan 

instansi-instansi terkait terhadap pemahaman pentingnya pendaftaran tanah 

dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Ajudikasi. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai 

upaya pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya 

mengenai Pendaftaran tanah dan pengetahuan mengenai Ajudikasi dan 

penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir 

Kesarjanaan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Pemerintah Terutama Badan Pertanahan Nasional 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan 

mengambil tindakan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum 

bagi masyarakat, upaya pencegahan dan penyelesaian konflik 

pertanahan yang terjadi di masyarakat. Khususnya dalam hal 

Pendaftaran tanah dan Ajudikasi di Indonesia. 

c. Bagi Masyarakat Kecamatan Wlingi 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan pengetahuan dan 

kesadaran bagi masyarakat terhadap pentingnya jaminan perlindungan 

hak-hak tentang pendaftaran tanah dan Ajudikasi. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Melalui proses penelitian tersebut 

diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan 
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diolah.20 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui 

tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian 

atau penulisan.21Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis (Socio Legal Research).Artinya sebagai 

penelitian dengan menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang 

memandang hukum dari segi luarnya. Penelitian ini dikaitkan dengan 

masalah sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat 

dalam kaitannya dengan hukum.22 Dalam hal ini penulis ingin mengetahui 

upaya penyelesaian pendaftaran tanah dan program Ajudikasi di 

Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. 

2. Lokasi Penelitian 

Alasan memilih Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar sebagai lokasi 

penelitian karena adanya indikasi penyimpangan implementasi pada 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 tahun 1997  dan juga berkaitan dengan pengamatan yang 

dilakukan oleh penulis mengenai adanya fenomena dalam program 

ajudikasi yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan adanya risiko kerugian 

yang dialami masyarakat serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap 

                                                                 
20Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum.Jakarta. Sinar Grafika. Hal . 17. 
21Muhammad Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya 

Bakti. Hal. 112. 
22 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal . 87. 
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jaminan terpenuhinya hak-haknya dan rendahnya pengetahuan masyarakat 

mengenai program ajudikasi di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.   

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh 

terutama dari hasil penelitian yang dilakukan langsung didalam 

masyarakat.23 Data yang hendak diperoleh berupa hasil wawancara, 

dokumentasi, pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain 

yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan objek pendaftaran 

tanah massal. Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan meliputi proses ajudikasi di Kecamatan 

Wlingi, wawancara dengan pihak perangkat desa dan/ atau masyarakat 

dalam program ajudikasi, masyarakat dan pihak–pihak terkait di 

Kecamatan Wlingi. 

b. Data sekunder  

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh 

dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai 

literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau 

materi penelitian.24 Merupakan data yang mendukung sumber data 

primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan 

lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 

                                                                 
23Ibid, Hal. 156. 
24Ibid.  
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2. Peraturan Pemerintah No. 24  tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah 

3. Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Negara No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan 

hukum primer maupun sekunder.25 Yang meliputi pengertian baku, 

istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedi, Kamus, Glossary, 

Internet dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 

langsung kepada responden dengan menggunakan wawancara 

terstruktur yang disiapkan oleh penulis. Dengan metode wawancara 

penulis menetapkan populasi dan sampel. Adapun yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah: 

1. Petugas/Pejabat Berwenang yang dipilih secara purposive 

sampling, meliputi: 

a. Kepala Kecamatan Wlingi 

b. Kepala Kelurahan: 

1. Kelurahan Tangkil 

                                                                 
25Ibid.   
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2. Kelurahan Beru 

2. Masyarakat yang menjadi Peserta Ajudikasi: 

a. Populasi dan sampel responden dalam penelitian ini adalah 

orang atau masyarakat di Kecamatan Wlingi yang mengikuti 

Ajudikasi, yang diambil dari dua kelurahan yaitu Kelurahan 

Beru dan Kelurahan Tangkil. 

b. Sampel dipilih dengan menggunakan metode Random 

Sampling karena setiap orang atau masyarakat yang mengikuti 

Ajudikasi di dua kelurahan yaitu Kelurahan Beru dan 

Kelurahan Tangkil mempunyai kesempatan atau probabilitas 

yang sama untuk menjadi sampel. Masing-masing terdiri dari: 

1. 5% dari Kelurahan Beru 

2. 5% dari Kelurahan Tangkil 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi 

kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

tujuan penelitian. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan 

mempelajari bahan-bahan hukum berupa: 

1) Bahan Hukum Primer 

Berupa himpunan hierarki peraturan perundang-undangan yang 

berlaku seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

1945, Undang-Undang Pokok Agraria No. 05 Tahun 1960, 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 



20 
 

Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, serta 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan 

permasalahan ini. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Berupa studi kepustakaan yakni himpunan doktrin, jurnal, karya 

ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hokum 

primer dan sekunder seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat 

kabar,internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

c. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih lengkap dan 

akurat maka digunakan dokumentasi  berupa catatan dokumentasi 

yang diperoleh melalui berbagai media dan kepustakaan. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu 

pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memamparkan data yang 

telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian 

dianalisa dengan cara reduksi data.26 Tujuan dari analisa data ini adalah 

                                                                 
26Nasution S. 1992. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Tarsito. Hal. 52. 
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mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok 

permasalahan Pendaftaran Tanah di Kecamatan Wlingi, Blitar. Adapun 

langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan 

berbagai data, baik dari wawancara maupun dokumentasi. Kemudian 

melakukan reduksi data yaitu merangkum dari hasil data lapang tersebut 

dan melakukan seleksi terhadap apa yang hendak dikaji dalam 

permasalahan. 

 

 

 

  

 

 

 


