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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam menjamin 

kesejahteraan dalam negara hukum Indonesia di era globalisasi sekarang ini 

adalah tanah. Tanah memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan oleh 

manusia, selain sebagai tempat tinggal, tanah juga mengandung banyak mineral 

yang terdapat di dalamnya, disadari atau tidak, tanah merupakan salah satu 

benda kekayaan yang akan selalu ada sebagai permukaan bumi. Keberadaan 

tanah menjadi sumber daya alam yang penting bagi negara Indonesia, dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA), pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, “semua tanah dalam 

wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia”. 

Tanah merupakan salah satu asset Negara Indonesia yang sangat mendasar, 

karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat 

Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena 

merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.1 

Berdasarkan untuk menjaga hak dan keberadaan tanah, secara yuridis 

formal dibutuhkan adanya status kepemilikan yang legal atas sebidang tanah 

tersebut. Jika status kepemilikan atas tanah belum atau tidak jelas dan belum 

memiliki kedudukan hukum yang jelas, disadari atau tidak hal ini akan 

1 Triana Rejekiningsih, 2016, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum 

(Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia), Surakarta, Jurnal Yustisia. 

Vol. 5 No. 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Hal 299. 
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menimbulkan konflik dan masalah yang besar bagi masyarakat pada masa yang 

akan datang. 

Diberlakukannya UUPA merupakan awal sejarah perkembangan 

Hukum Agraria di Indonesia, khususnya mengenai Hukum di bidang 

pertanahan dan menghapus dualism hukum pertanahan. Untuk menjamin 

kepastian hukum tersebut, UUPA menegaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) yang 

menyatakan bahwa guna menjamin kepastian hukum pertanahan, oleh 

pemerintah diadakannya Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia 

menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Semangat UUPA sangat nasionalis dan populis. Secara tegas dalam 

butir-butirnya dinyatakan bahwa UUPA merupakan implementasi Pasal 33 

UUD 1945. UUPA menganut asas nasionalitas bahwa hanya bangsa Indonesia 

saja yang dapat memiliki hubungan hukum sepenuhnya dengan bumi, air, ruang 

angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hanya warga negara 

Indonesia yang boleh memiliki tanah manusianya saja, korporasinya tidak. 

Lebih lanjut bahwa luas kepemilikan tanah harus dibatasi agar semua kebagian 

dan tak ada lagi kesenjangan sosial.2 

Berpatokan pada perkembangan yang begitu pesat dan banyaknya 

persoalan pendaftaran tanah yang muncul ke permukaan dan tidak mampu 

diselesaikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka setelah 

berlaku selama kurang lebih 38 tahun, untuk selanjutnya pemerintah telah 

                                                           
2 Elza Syarief. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus 

Pertanahan. Jakarta. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Hal 7. 
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mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah3. Pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas 

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.4 

Kegiatan Pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data yang tersedia. Pendaftaran tanah 

untuk pertama kali (initial registrasion) meliputi tiga bidang kegiatan, yaitu: 

bidang fisik atau “teknis kadastral”, bidang yuridis dan penerbitan dokumen 

tanda-bukti hak. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial 

registration) dapat di lakukan melalui dua cara, yaitu secara sistematis dan 

secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 

meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah 

atau bagian wilayah suatau desa atau kelurahan, umumnya prakarsa datang dari 

pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

No. 3 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara 

Sistematik. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek 

pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah satu desa atau kelurahan 

secara individual atau massal, yang dilakukan atas permintaan pemegang atau 

penerima hak atas tanah yang bersangkutan. 

                                                           
3 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, cetakan ke dua Jakarta 2008, hlm. 152-153   
4 Ibid., 
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Pendaftaran tanah secara sistematis bermaksud menyelenggarakan 

pendaftaran tanah yang berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, 

mutakhir dan terbuka. Karena hingga saat ini jumlah tanah yang belum 

bersertifikat atau belum terdaftar lebih dari 50%. Menurut CNN Indonesia, 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) 

mengungkapkan sebanyak 56 persen tanah yang ada di Indonesia belum 

memiliki sertifikat. Itu artinya, cuma 44 persen saja yang sudah terdaftar dan 

bersertifikat. Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengungkapkan, percepatan 

sertifikasi tanah menjadi program kerja utama selama dua tahun masa 

pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Indonesia terpilih ke-7 itu 

memerintahkan agar seluruh tanah sudah tersertifikasi pada tahun 2025 

mendatang atau paling tidak sudah terdaftar terlebih dahulu.5 Untuk memenuhi 

target-target tersebut, kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Pendaftaran 

Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).  Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala 

BPN Nomor 35 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1), PTSL adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak. 

Pendaftaran meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar. 

Program PTSL dimulai sejak tahun tahun 2017 dengan target 5 juta bidang dan 

Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan PTSL sebanyak 5,2 juta bidang.6 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala 

Badan Pertanahan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran 

                                                           
5 Dinda Audriene Muthmainah, 2016, Kementerian ATR/BPN: 56 Persen Tanah Belum 

Bersertifikat, https://www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2018. 
6 JNT, 2018, Menteri Sofyan: Masyarakat Senang Dapat Sertifikat Tanah, 

https://www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2018. 

https://www.cnnindonesia.com/
https://www.cnnindonesia.com/
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Tanah Sistemais Lengkap pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendaftaran 

Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi 

semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam 

satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang 

meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis 

mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan 

pendaftarannya. 

 Dimana program pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Joko 

Widodo ini di hadirkan guna untuk menggantikan program yang terdahulu, 

yang membedakan Pendekatan yang dilakukan dalam PTSL ini adalah melalui 

desa per desa, kabupaten per kabupaten, serta kota per kota. Sedangkan Melalui 

program Prona, pendataan tanah sebagai penerima sertifikat prona dilakukan 

secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten. Dalam 

program Prona, satu tahun angaran bisa disebar ke beberapa desa, bahkan 

hingga 10 desa. Sedangkan program PTSL terpusat di satu desa. Program Prona, 

tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan 

bantuan tetapi secara bertahap. Sedangkan PTSL, seluruh tanah dalam daerah 

tersebut yang belum memiliki sertifikat akan dibuatkan. Tujuan dari program 

PTSL ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan 

perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, 

aman, adil, merata dan terbuka secara akuntabel. 
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Namun program PTSL yang dijalankan oleh pemerintah melalui 

Kementrian ATR/BPN ini menuai pro dan kontra, salah satunya pernyataan 

yang disampaikan oleh Ketua Majelis kehormatan Partai Amanat Nasional 

(PAN) yaitu Amien Rais yang menyatakan program bagi-bagi sertifikat suatu 

kebohongan alias pengibulan, selanjutnya Ia menyebutkan bahwa program 

bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu 

pembohongan. "Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian 

hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah 

dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi 

'Bandung Informal Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia 

Afrika, Bandung, Minggu (18/3).7 

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian terkait dengan program pembagian sertifikat tanah oleh Presiden 

Joko Widodo yang dilaksanakan oleh pemerintah ditinjau dari perspektif hukum 

agraria, untuk mengetahui apakah program pembagian tanah oleh presiden Joko 

Widodo telah sesuai dengan hukum agraria ataukah sebaliknya merupakan 

sebuah pengibulan seperti yang disampaikan Amien Rais. Disini penulis 

melakukan penelitian di wilayah hukum kabupaten Malang, dikarenakan 

Kabupaten Malang termasuk salah satu wilayah yang tercakup dalam program 

pembagian tanah oleh Presiden Joko Widodo yaitu sebanyak 4000 sertifikat 

tanah. Atas uraian latar belakang diatas penulis mengajukan penulisan hukum 

                                                           
7 Faiq Hidayat, 2018, Amien Rais Tuding Jokowi 'Ngibul', Ini Kata Kementerian ATR/BPN, 

https://news.detik.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2018. 

https://news.detik.com/
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yang berjudul: PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH 

SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) YANG PEMBAGIAN SERTIFIKAT 

TANAHNYA DISERAHKAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO 

DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM AGRARIA (Studi di Desa 

Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka pokok 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu, 

1. Bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) 

yang pembagian sertifikat tanahnya diserahkan oleh presiden joko widodo 

ditinjau dari prespektif hukum agraria? 

2. Bagaimana peran Presiden Joko Widodo dalam pembagian sertifikat tanah 

kepada masyarakat di Kabupaten Malang ditinjau dari prespektif hukum 

agraria? 

3. Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Mulyoagung, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang? 

C. Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas maka tujuan 

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (PTSL) yang pembagian sertifikat tanahnya diserahkan 

oleh presiden joko widodo ditinjau dari prespektif hukum agraria 
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2. Untuk mengetahui bagaimana peran Presiden Joko Widodo dalam 

pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Malang 

ditinjau dari prespektif hukum agraria. 

3. Untuk mengetahui Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 

Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran khususnya terkait pelaksanaan program pendaftaran 

tanah sistematis lengkap (PTSL) yang pembagian sertifikat tanahnya 

diserahkan oleh presiden joko widodo ditinjau dari prespektif hukum 

agraria 

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis, penulisan hukum ini diajukan sebagai syarat memperoleh 

gelar kesarjanaan S1 (Strata satu) di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang 

b. Bagi Pemerintah, penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dan gambaran nyata terkait pelaksanaan 

program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang 

pembagian sertifikat tanahnya diserahkan oleh presiden joko widodo 

ditinjau dari prespektif hukum agraria 

c. Bagi BPN, penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dan gambaran nyata terkait pelaksanaan 
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program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang 

pembagian sertifikat tanahnya diserahkan oleh presiden joko widodo 

ditinjau dari prespektif hukum agraria 

d. Bagi Masyarakat, penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsi pemerikan dan solusi hukum terkait pelaksanaan program 

PTSL yang pembagian sertifikat tanahnya diserahkan oleh Presiden 

Joko Widdodo ditinjau dari perspektif hukum agraria. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis 

empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang 

didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui 

penelitian lapangan.8 Atau dapat pula disebut sebagai penelitian yuridis 

sosiologis, yaitu pendekatan dimana hukum dikonsepkan sebagai pranata 

sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.9 

Jenis penelitian hukum ini digunakan karena peneliti akan melakukan 

penelitian terkait pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis 

lengkap (PTSL) yang pembagian sertifikat tanahnya diserahkan oleh 

presiden joko widodo ditinjau dari prespektif hukum agraria karena 

terdapat masalah hukum yang patut diteliti. 

  

                                                           
8 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 

16. 
9 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2006, hlm 133. 
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2. Lokasi Penelitian 

Disini penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum kabupaten 

Malang, dikarenakan kabupaten malang merupakan salah satu wilayah 

yang termasuk dalam program pembagian sertifikat tanah oleh Presiden 

Joko Widodo. Tepatnya di desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang, dipilihnya desa Mulyoagung dikarenakan tersedianya data yang 

diperlukan penulis. Karena populasi merupakan populasi yang homogen 

maka desa Mulyoagung dianggap sudah dapat mempresentasikan seluruh 

populasi. 

3. Jenis Data 

Adapun pengambilan data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah peneliti 

mendapatkannya melalui sumber atau bahan hukum yang dapat 

didapatkan secara langsung dari masyarakat. Adapun data yang 

peneliti dapatkan dari masyarakat disebut sebagai data lapangan. 

Berdasarkan kasus pada penelitian kali ini, sumber data lapangan bisa 

peneliti peroleh langsung dengan cara sebagai berikut: 

1) wawancara dengan responden terkait permasalahan yang penulis 

teliti yaitu terkait dengan pelaksanaan program PTSL yang 

pembagian sertifikat tanahnya diserahkan oleh Presiden Joko 

Widodo ditinjau dari prespektif hukum agraria. 
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2) Dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang 

penulis teliti yaitu pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Joko 

Widodo kepada masyarakat di kabupaten malang. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah peneliti 

mendapatkannya melalui sumber atau bahan hukum yang bisa 

didapatkan dari studi kepustakaan, dokumen resmi, peraturan 

perundang-undangan terkait yaitu Undang – undang nomor 5 tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, buku, jurnal, 

penelitian terdahulu yang terkait dan sumber-sumber kepustakaan lain 

yang mendukung yang terkait dalam penelitian ini. 

c. Data Tersier 

Data Tersier yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah mengenai 

suatu pengertian yang bersifat baku di dalam bahan hukum yang dapat 

menjelaskan baik di dalam bahan hukum primer maupun di dalam 

hukum sekunder. Peneliti mendapatkannya melalui sumber yang dapat 

didapatkan melalui Ensiklopedia, Kamus, Grossary dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti 

menggunakan cara pedoman yaitu: 

a. Wawancara 

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti meggunak metode 

wawancara dengan responden, sehingga peneliti dapat memperoleh dan 
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mengumpulkan data yang diperlukan dengan melalui proses tanya jawab 

kepada pihak-pihak yang terkait serta dianggap mengetahui banyak 

informasi mengenai pokok masalah yang diteliti.  Dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada pedoman wawancara serta 

membatasi jawaban-jawaban, memperhatikan karakteristik yang 

diwawancarai dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. 

Dalam wawancara ini peneliti menentukan sendiri responden yang akan 

diambil peneliti, tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh 

peneliti. Mengenai pengambilan responden dengan berdasarkan 

"penilaian" peneliti mengenai siapa saja yang pantas dalam memenuhi 

persyaratan untuk dijadikan responden.10 Dalam hal ini peneliti 

wewawancarai responden yang terkait dengan masalah yang akan 

diteliti yaitu:  

1) BPN Kabupaten Malang, dengan menggunakan Teknik pureposive 

sampling, dimana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.11 Dimana pemilihan sekelompok subjek dalam purposive 

sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel 

yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu 

yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.12 Dalam hal ini 

                                                           
10 Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, ALFABETA, Bandung, hlm. 7. 
11  Sugiyono 2001, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Alfabeta Bandung, hlm 61. 
12 Margono, 2004, Metodelogi Penelitian Pendidikan, Jakarta:Rinekaipta, hlm. 128. 
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peneliti mewawancarai Amir Abdul Hakim, S.H., M.M selaku Seksi 

Hubungan Hukum Pertanahan  dan Suprapto Edhy Winarno selaku 

KASUBAG Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPN 

kabupaten malang yang diberi tugas terkait dengan pembagian 

sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo kepada masyarakat. 

2) Salah satu perangkat desa di Kabupaten Malang, dengan 

menggunakan Teknik pureposive sampling, dalam hal ini peneliti 

melakukan wawancara dengan Sekertaris desa Mulyoagung, 

kecamatan dau, Kabupaten Malang yaitu Mohamad Arifin, yang 

warganya mendapatkan permbagiam sertifikat tanah oleh Presiden 

Joko Widodo. 

3) Masyarakat, dengan menggunakan cara random sampling, menurut 

Margono, menyatakan bahwa simple random sampling adalah 

teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada 

unit sampling.13 dimana masyarakat yang dimaksud penulis dalam 

penelitian ini adalah masyarakat atau warga desa Mulyoagung, 

kecamatan dau, kabupaten malang yang menerima sertifikat tanah 

dari Presiden Joko Widodo. Warga desa mulyoagung yang peneliti 

wawancarai sebanyak 5 orang yaitu: 1. Supartono (51 tahun), 2. 

Tirto (61 tahun), 3. Nuriyati (51 tahun), 4. Sumardi (53 tahun), 5. Sri 

Utami (30 tahun) 

  

                                                           
13 Ibid., hlm. 126 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsi-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau 

hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.14 Dalam hal ini 

penulis mencari dan meminta data yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti yaitu pelaksanaan program PTSL yang pembagian sertifikat 

tanahnya diserahkan oleh Presiden Joko widodo. 

c. Studi Kepustakaan 

Data sekunder dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi 

kepustakaan (library research) buku-buku teks yang ditulis oleh para 

ahli hukum yang berpengaruh, pendapat-pendapat para sarjana, jurnal, 

penelitian-penelitian terkait dan kasus-kasus hukum yang berkaitan 

dengan penelitian mengenai pelaksanaan program PTSL yang 

pembagian sertifikat tanahnya diserahkan oleh Presiden Joko widodo 

ditinjau dari perspektif hukum agraria. 

5. Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis maka Analisa data 

dilakukan secara deskriptif-kualitatif yang mempunyai arti suatu metode 

yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih luas.15 

Dalam hal ini pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara 

                                                           
14 Margono, 1997, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 187. 
15 Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, ALFABET, Bandung, hlm. 21. 
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jelas data yang diperoleh baik dari lapangan dan data-data lain yang terkait 

untuk selanjutnya dianalisis agar dapat dideskripsikan segala fenomena 

yang terjadi dalam prakteknya. Sehingga dapat diperoleh suatu hasil 

kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

F. Sistematika Penulisan 

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum 

yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka peneliti 

menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan 

hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. 

Sistematika dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang akan menguraikan 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalahan, tujuan penelitian, 

manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan judul 

yang penulis ajukan, diantaranya adalah pemahaman tentang Program 

PTSL, pemahaman tentang Program PRONA, dan pemahaman tentang 

pendaftaran tanah. 

3. BAB III: PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan atas 

permasalahan yang diteliti yaitu terkait pelaksanaan program PTSL yang 
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pembagian sertifikat tanahnya diserahkan oleh Presiden Joko widodo 

ditinjau dari perspektif hukum agraria. 

4. BAB IV: PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berisikan 

mengenai tanggapan permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti dengan 

harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang 

terkait. 

 


