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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran berasal dari kata cadastre (Inggris), kadaster (Belanda), 

suatu istilah teknis untuk suatu rekaman (record), menunjukkan kepada 

luas, nilai, dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Dalam bahasa 

Latin disebut capistrum yang berarti suatu registrasi atau capita atau unit 

yang diperbuat untuk pajak tanah, sedangkan dalam bahasa Romawi 

disebut Capotatio Terrens, dalam artian yang tegas cadastre adalah record 

atau rekaman dari lahan-lahan, nilai dari tanah, dan pemegang haknya dan 

untuk kepentingan perpajakan.16 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftran Tanah: 

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-

menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

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

pemberian 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” 

Rumusan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran Tanah 

merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 

16 Meray Hendrik Mezak, SH, MH. 2006. pendaftaran Tanah Sebagai Tanah Administrasi 

Pertanahan dan Jaminan Kepastian Hukum terhadap Pemegang Hak-hak Atas. Jakarta. Law 

Review. Vol. VI No. 2. Fakultas Hukum. UPH. Hlm. 67 
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menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis 

dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan 

rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang 

tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta 

hak-hak tertentu yang membebaninya. Bidang tanah adalah bagian 

permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas.17 

Pengertian pendaftaran tanah yang merupakan suatu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan atau suatu kegiatan yang saling 

berkesinambungan dan tidak dapat terputus, yaitu melalui kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang 

tanah dan satuan rumah susun, termasuk bentuk pemberian surat tanda 

bukti hak bagi bidang tanah yang sudah ada haknya. Menurut Boedi 

Harsono, pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, 

mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai bidang-

bidang atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan 

tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut AP. Parlindungan berpendapat bahwa 

pendaftaran tanah berasal dari kata “cadastre” suatu istilah teknis dari 

                                                           
17 Jayadi setiabudi, 2012, Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah Serta Segala Perizinannya, 

Jakarta:Suka Buku, hlm. 63 
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suatu “record” (rekaman) menunjukan kepada luas nilai kepemilikan 

terhadap suatu bidang tanah. Dalam arti yang tegas “cadaster” adalah 

“record” (rekaman) dari lahan-lahan, nilai dari tanah dan pemegang haknya 

dan untuk kepentingan perpajakan yang diuraikan dan didefinisikan dari 

tanah tertentu dan juga sebagai “continues record” (rekaman yang 

berkesinambungan dari hak atas tanah).18 

Pengertian lain dari pendaftaran tanah (Cadaster) adalah berasal dari 

Rudolf Hemanses, seorang mantan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan 

Menteri Agraria mencoba merumuskan pengertian pendaftaran tanah. 

Menurut beliau pendaftaran tanah adalah pendaftaran tanah atau 

pembukuan bidang-bidang tanah dalam daftar-daftar, berdasarkan 

pengukuran dan pemetaan yang seksama dari bidang-bidang itu.19 

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum pertanahan di 

Indonesia yaitu Pasal 19 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah. 

Terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah”. Pendaftaran tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) 

meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan atas tanah; 

                                                           
18 Ibid, hlm. 68 
19 Ibid, hlm. 69 
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b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Dengan demikian, pendaftaran tanah akan menghasilkan peta-peta 

pendaftaran, surat-surat ukur (untuk kepastian tentang letak, batas dan luas 

tanah), keterangan dari subjek yang bersangkutan (untuk kepastian siapa 

yang berhak atas tanah yang bersangkutan, status dari haknya, serta beban-

beban apa yang berada di atas tanah yang bersangkutan) dan yang terakhir 

menghasilkan sertipikat (sebagai alat pembuktian yang kuat). 

Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) di 

atas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah yang dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan mulai tanggal 8 Juli 

1997 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai 

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 

Tahun 1960 mengenai Pendaftaran Tanah. 

Pendaftaran tanah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian 

hukum atas tanah, oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi pemegang hak 

yang bersangkutan dan harus melaksanakannya secara terus menerus setiap 

ada peralihan hak atas tanah tersebut dalam rangka menginventariskan 

data-data yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah tersebut menurut 

UUPA serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 24 Tahun 1997 guna mendapatkan sertipikat tanah sebagai tanda 

bukti yang kuat. 

3. Asas-asas Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut20: 

a. Asas Sederhana 

Asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan 

pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 

tanah. 

b. Asas Aman 

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran 

tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya 

dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran 

tanah itu sendiri. 

c. Asas Terjangkau 

Asas terjangkau dimaksudkan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam 

rangka pendaftaran tanah harus dapat terjangkau oleh pihak yang 

memerlukan. 

                                                           
20 SP Florianus Sangsun. 2007. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Visimedia. 

Hlm. 17 
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d. Asas Mutakhir 

Asas muktahir dimaksudkan untuk kelengkapan yang memadai 

dalam pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan 

datanya, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu 

sesuai dengan keadaan nyata dilapangan dan masyarakat dapat 

memperoleh data yang benar setiap saat. Oleh karena itu perlu diikuti 

kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan perubahan yang terjadi 

dikemudian hari. 

e. Asas Terbuka 

Asas terbuka dimaksudkan untuk dapat memberikan akses yang 

seluas-luasnya kepada masyarakat agar mendapatkan informasi 

mengenai pertanahan. 

Adapun dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran tanah 

menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yaitu: 

1) Daftar Tanah 

Daftar Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat 

identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. 

2) Surat Ukur 

Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah 

dalam bentuk peta dan uraian. 

3) Daftar Nama 

Daftar Nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat 

keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah, atau 
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hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah 

susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu. 

4) Buku Tanah 

Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data 

yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada 

haknya.21 

4. Tujuan Pendaftaran Tanah 

Menurut ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) nomor: 24 tahun 1997, 

tujuan dari pendaftaran tanah adalah22: 

a. Untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

Karena kepada mereka masing-masing diberikan surat tanda bukti hak 

(sertipikat) oleh pemerintah. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlulkan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-

bidang tanah yang sudah terdaftar, karena keterangan-keterangan 

                                                           
 21 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta, Kencana, hlm. 

17-18   
22 Santoso C, S.H., Tesis, 2006, Pendaftaran Peralihan Hak Guna Bangunan Karena Jual 

Beli Atas Nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pt. Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Kepada Pt. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi Perbandingan Secara Yuridis Antara Kantor 

Pertanahan Kota Surakarta Dan Kabupaten Kudus), Semarang, Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro. hlm.12. 
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tersebut yang disimpan Penyelenggara Pendaftaran Tanah, terbuka bagi 

umum. Dalam arti umum boleh mengetahui, dengan melihat sendiri 

daftar dan dokumen yang bersangkutan atau meminta keteranga tertulis 

mengenai data yang diperlukan di Kantor tersebut. 

c. Untuk Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

5. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik. 

a. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematik 

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997: 

 “Pendaftaran tanah 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.” 

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 atau kelurahan dan pendaftaran ini merupakan 

inisiatif pemerintah.23 

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah pendaftaran tanah 

yang dilaksanakan atas prakarsa dari Badan Pertanahan Nasional yang 

didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan 

yang berkesinambungan yang pelaksanaannya dilakukan di wilayah-

wilayah yang ditunjuk oleh Menteri 

                                                           
23Boedi Harsono. 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 

Pelaksanaannya. Djambatan. Jakarta. Hal. 474.  
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Pendaftaran tanah secara sistematik, inisiatif datang dari kantor 

pertanahan setempat. Mereka yang mengunjungi lokasi, mendatangi para 

pemilik tanah dengan didampingi oleh aparat kelurahan yang tergabung 

dalam Panitia Ajudikasi. Biaya pendaftaran tanah seperti ini dibebankan 

oleh APBN dan dana pinjaman dari Bank Dunia dan biasa disebut dengan 

“proyek ajudikasi”. 

b. Prosedur Pendaftaran Tanah secara sistematik Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

 Prosedur pendaftaran tanah secara sitematik menurut peraturan 

pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah: 

1) Menurut pasal 13 ayat (2), Adanya suatu rencana kerja. Pendaftaran 

tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rancana kerja dan 

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri 

Negara Agraria (Kepala Badan Pertahanan Nasional). 

2) Menurut pasal 8, Pembentukan Panitia Ajudikasi. Dalam 

melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang 

dibentuk oleh kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang 

ditunjuk. 

3) Peraturan peta dasar pendaftaran 

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik dimulai dengan 

pembuatan peta dasar pendaftaran. Untuk pembuatan peta 

pendaftaran, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan 

pemasangan, pengukuran, pemetaan, dan pemeliharaab titik-titik 
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dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya. Jika suatu daerah 

tidak ada atau belum ada titiktitik dasar teknik nasional. 

4) Penetapan badan bidang-bidang tanah 

Penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas 

berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. 

Penetapan tandatanda batas termasuk termasuk pemeliharaan wajib 

dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan sesuatu 

hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belumada 

surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur. 

5) Pembuatan peta dasar pendaftaran. Bidangbidang tanah yang sudah 

ditetapkan batasbatasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam 

peta dasar pendaftaran. 

6) Pembuatan daftar tanah. Bidang atau bidang-bidang tanah-tanah 

yang sudah dipetakan atau membutuhkan nomor pendaftarannya 

pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah. 

7) Pembuatan surat ukur. Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur 

serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur unutk 

keperluan pedaftaran haknya.24 

  

                                                           
 24 K. Wantjik, 1982, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 60. 
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8) Pengumpulan dan penelitian data yuridis. 

Menurut pasal 26 ayat (2), Untuk keperluan pendaftaran hak, atas 

tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan 

alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti 

tertulis. Keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang 

kadar kebenarannya oleh panitia Ajudikasi dianggap cukup untuk 

mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang 

membebaninya. 

9) Pengumpulan hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran. 

Hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis beserta peta bidang 

atau bidangbidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil 

pengukuran diumumkan selama 30 hari untuk memberikesempatan 

kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. 

Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor 

Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serat 

ditempan lain yang dianggap perlu. 

10) Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis 

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir (lewat 30 hari), data 

fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh panitia 

ajudikasi pendaftaran tanah secara sistematik disahkan dengan 

berita acara. Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman 

masih ada kekurangan data fisik dan/atau data yuridis yang 

bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan. 
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11) Pembukuan Hak. 

Hak atas tanah daftar dengan membukukannya dalam buku tanah 

yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang 

bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada 

surat ukur tersebut. Pembukuan dalam buku tanah serta 

pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang 

bersangkutan beserta pemegang haknya. Bidang tanahnya yang 

diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftarkan. 

Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti hak-hak lama dan 

berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis. 

12) Penerbitan Sertifikat 

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 

bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah 

terdaftar dalam buku tanah. Sertifikat diterbitkan oleh kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, ditanda-tangani oleh ketua 

panitia ajudikasi atas nama kepala kantor pertanahan 

Kabupaten/Kota. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak 

yang Namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan 

sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan 

olehnya.25 

                                                           
25 Bachsan Mustafa, 1984, Hukum Agraria dalam Perspektif, Remadja Karya Cv, Bandung, 

hal 57. 
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Menurut Pasal 19 Ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran 

tanah yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi Pengukuran, 

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

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

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

c. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematik 

Kegiatan Penyelenggaraan pendaftaran tanah pelaksanaannya 

diatur dalam PP No. 10 tahun 1961 dan telah berlangsung selama 35 

tahun (hingga 1997) kemudian diganti dengan PP No. 24 tahun 1997. 

Proses pendaftaran tanah sistematik ini mulanya diatur melalui 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (PMA/KBPN) No. 1 

tahun 1995, yang dicabut dengan PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 tentang 

Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.  

B. Tinjauan Tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

1. Tinjauan Tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) 

a. Pengertian program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap dijelaskan 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 
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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.26 

Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah 

kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik meliputi27: 

1) Penetapan batas bidang tanah,   

2) Pengukuran batas bidang tanah,   

3) Pemetaan bidang tanah,   

4) Pengumuman data fisik,  

5) Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang 

berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan 

berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap akan optimal hasilnya apabila 

dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

dilaksanakan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah 

                                                           
26 Auliyaa Martati dan Lego Karjoko, 2017, Implementasi Asas Akuntabilitas Dalam 

Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Semarang, Tesis, Program Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 36. 
27 Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2016, Petunjuk Teknis Pengukuran Dan 

Pemetaan Bidang Tanah Sistematik Lengkap, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional. Hlm. 17. 
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desa/kelurahan lengkap, disamping harus didukung dengan adanya 

ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah. 

b. Dasar Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) 

Berikut adalah dasar hukum diselenggerakannya program 

PTSL28: 

1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; 

2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

4) UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah; 

6) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang; 

7) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional; 

8) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

                                                           
28 Ibid. hlm. 18. 
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9) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional; 

10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor 

Kadaster Berlisensi; 

11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 

12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

c. Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Adapun objek PTSL ini meliputi seluruh bidang tanah tanpa 

terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya 

maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset 

Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah 

masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, 

tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. 
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d. Tujuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 

Tujuan dari program PTSL ini adalah untuk percepatan pemberian 

kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat 

secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka 

serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan 

mencegah sengketa dan konflik pertanahan29 

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu 

wilayah desa/kelurahan lengkap diantaranya: 

1) Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik; 

2) Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah 

dilaksanakan; 

3) Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum 

terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah 

desa/kelurahan; 

                                                           
 29  Auliyaa Martati dan Lego Karjoko, Op.cit hlm. 37. 
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4) Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah 

dalam satu wilayah desa/kelurahan; 

5) Persetujuan batas sebelah menyebelah (asas contradictoir 

delimitatie) relative lebih mudah dilaksanakan. 

6) Dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran. 

e. Tahapan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) 

Menurut pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap, Tahapan pelaksanaan program PTSL ini adalah sebagai 

berikut: 

1) perencanaan dan persiapan; 

2) penetapan lokasi kegiatan PTSL; 

3) pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL; 

4) penyuluhan; 

5) pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah; 

6) pemeriksaan tanah; 

7) pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta 

pembuktian hak;  

8) penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah; 

9) pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan 
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10) penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.30 

Tahapan pelaksanaan PTSL ini dilaksanakan sesuai dengan 

objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan 

program PTSL. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

PTSL ini maka kepala Kantor Pertanahan menetapkan penyebaran 

target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota 

dalam satu provinsi secara bertahap, dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada 

dilingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN. 

f. Ruang Lingkup Pekerjaan PTSL 

Ruang lingkup pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

sistematis lengkap ini adalah sebagai berikut31: 

1) Ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran Tanah 

2) Metode Pelaksanaan Pengukuran dan pemetaan Bidang tanah 

3) Petugas Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 

4) Proses Pengukuran Bidang Tanah dan Pengumpulan Informasi 

Bidang Tanah 

5) Pelaksanaan Pemetaan Bidang Tanah 

6) Entri data dan integrasi data dalam aplikasi Komputerisasi 

Kegiatan Pertanahan (KKP) 

7) Pengumuman  

                                                           
30 Auliyaa Martati dan Lego Karjoko, Op. cit. 
31 Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, op. cit. hlm. 19 
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8) Kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah 

sistematis lengkap  

9) Pelaporan 

g. Sumber Pembiayaan PTSL 

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis 

lengkap dapat dibiayai dengan32: 

1) Anggaran Pemerintah Pusat (APBN),  

2) Anggaran Pemerintah Daerah (APBD),  

3) Dana desa,  

4) Swadaya masyarakat,   

5) Swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),   

6) Dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

2. Tinjauan tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 

a. Pengertian Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 Tahun 

1981 Proyek Operasi Nasional Agraria merupakan pendaftaran tanah 

yang biayanya disubsidi oleh Pemerintah. Dalam Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No. 189 Tahun 1981 menetapkan bahwa PRONA 

memproses pensertifikatan tanah secara massal sebagai perwujudan 

dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang 

pelaksanaanya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap 

lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan juga 

                                                           
32 ibid,. 
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menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang 

bersifat strategis. 

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 

tentang PRONA: 

“Prona adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara 

massal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau 

sebutan  lain atau bagian-bagiannya”. 

Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah salah satu bentuk 

kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses 

asministrasi pertanahan yang meliputi, ajudikasi, pendaftaran tanah 

sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan 

diselenggarakan secara massal33. PRONA merupakan salah satu wujud 

upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan ekonomi 

menengah.34 

PRONA adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan pada bidang 

pendaftaran tanah pada khususnya yang berupa pensertifikatan tanah 

secara massal dan penyelesaian sengketa tanah yang sifatnya strategis. 

  

                                                           
33 Kementrian Agraria dan tata ruang/badan pertahanan nasional, 2017, program proyek 

operasi nasional agraria, http://www.bpn.go.id, diakses tanggal 28 Maret 2018. 
34 Ibid,.. 

http://www.bpn.go.id/
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b. Dasar Hukum Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 

Adapun dasar hukum yang melandasi pelaksanaan program 

proyek operasi nasional agraria adalah35: 

1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 189 Tahun 1981 

tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, yang berlaku mulai 

tanggal 15 Agustus 1981. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

4) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2000, tentang Tarif 

Pelayanan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. 

6) Keputusan Presiden Nomor. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan 

Nasional di bidang Pertanahan. 

7) Keputusan Kepala BPN Nomor. 22 Tahun 2003, tentang Norma 

dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Wewenang Pemerintah 

di bidang Pertanahan. 

                                                           
35 Dian Retno Wulan, 2006, Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di 

Kabupaten Karanganyar, Semarang, Tesis, Program Pasca Sarjan Universitas Diponegoro, hlm. 41. 
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8) Undang-Undang Nomor. 33 TAhun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

9) Surat Kepala BPN tanggal 17 Juni 2004 No: 600-1548 tentang 

Pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perjanjian 

Kerja. 

10) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Tahun Anggaran 2005 Nomor. SP: 004/56-01.0/XIII/2005, 

tanggal 31 Desember 2004, beserta Petunjuk Operasionalnya: 

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi Jawa Tengah Nomor. 300/3006/2005 tanggal 10 Mei 

2005 tentang Penunjukan Koordinator Kegiatan Pembinaan Tata 

Pertanahan dan Staf Administrasi. 

11) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar Nomor. 300/307/2005 tanggal 10 Mei 2005, tentang 

Penunjukan Koordinator, Staf Administrasi, Satuan Tugas Teknis. 

12) Instruksi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi Jawa Tengah Nomor. 300.354/902/33/2005 tanggal 28 

April 2005 tentang Petunjuk Operasi Pelaksanaan Kegiatan 

Pembinaan Tata Pertanahan (EKS. PAP) Propinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2005. 

13) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti 

UU No. 3 Tahun 2005. 
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14) Surat Ka. Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 Maret 

2005 No. 401/605/33/2-5, tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pelayanan Sertifikat Nasional. 

c. Tujuan dan Latar Belakang Proyek Operasi Nasional Agraria 

(PRONA) 

Dalam petunjuk pelaksanaan Prona, dijelaskan tujuan Prona 

adalah sebagai berikut36: 

1) Memberikan rangsangan kepada masyarakat khususnya 

pemegang hak atastanah, untuk bersedia membuatkan sertifikat 

atas hak yang dimilikinya tersebut. 

2) Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang 

pertanahan. 

3) Membantu pemerintah dalam hal menciptakan suatu suasana 

kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. 

4) Menumbuhkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilik tanah 

dalam menciptakan stabilitas politik serta pembangunan di bidang 

ekonomi. 

5) Menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menyelesaikan sengketa 

pertanahan. 

6) Memberikan kepastian hukum pada pemegang hak atas tanah. 

7) Membiasakan masyarakat pemegang hak atas tanah untuk m

 emiliki alat bukti yang otentik atas haknya tersebut. 

                                                           
36 Ibid, hlm. 43. 
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Dengan usaha-usaha yang pasti dari pemerintah dan 

dukungan masyarakat luas untuk mensukseskan Prona di seluruh 

Indonesia, maka pemerintah dianggap benar-benar telah membantu 

masyarakat, ditambah dengan Proses untuk mendapatkan sertifikat 

tersebut tidak mengalami kesulitan dengan biaya murah. Mengenai 

biaya PRONA ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 594 Tahun 1982 tanggal 26 November 1982 sebagai 

berikut: 

a) Untuk golongan ekonomi lemah, biaya operasionalnya diberi 

subsidi dengan anggaran Pemerintah Pusat melalui APBN dan 

Pemerintah Daerah melalui APBD. 

b) Untuk golongan mampu, biaya operasionalnya dibebankan 

kepada swadaya para anggota masyarakat yang akan menerima 

sertifikat. 

Adapun latar belakang pelaksanaan Prona ini berkaitan 

langsung dengan bidang pertanahan, baik dari arti pentingnya tanah, 

pemegang hak atas tanah serta perlindungan terhadap kepastian 

hukumnya yang disebut dengan sertifikat. Dengan diadakannya 

program pendaftaran tanah oleh pemerintah ini, dimaksudkan agar 

pemerintah dengan mudah dapat melakukan pengawasan terhadap 

pendaftaran tanah. 

Dengan pendaftaran tanah diharapkan tidak ada lagi, atau 

berkurangnya sengketa-sengketa tanah, misalnya sengketa status dan 
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sengketa perbatasan. Pada dasarnya Prona merupakan proyek 

penyertifikatan tanah secara massal yang memperoleh dukungan dana 

atau subsidi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dibebankan kepada Badan Pertanahan 

Nasional. Penyertifikatan tanah melalui Prona ini memberikan banyak 

keuntungan dibanding dengan penyertifikatan yang dilakukan atas 

keinginan sendiri. Keuntungan tersebut, antara lain, adanya subsidi 

dari pemerintah, sehingga pemohon sertifikat mendapatkan 

keringanan biaya dan cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan. 

d. Sasaran Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 

Sasaran dari pelaksanaan PRONA adalah sebagai berikut37: 

1) Subyek Prona adalah pemilik tanah perseorangan yang termasuk 

golongan ekonomi lemah dan masih mampu membayar biaya 

administrasi. 

2) Obyek Prona adalah pendaftaran tanah pertamakali terhadap 

bidang-bidang tanah yang belum terdaftar. 

3) Obyek Prona adalah tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 

ha, atau tanah non pertanian yang luasnya kurang dari 2000 meter 

persegi. 

                                                           
37 Ibid., hlm. 46 
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Dengan demikian sasaran prona yang utama adalah 

masyarakat yang tergolong ekonomi lemah yang mempunyai hak 

milik atas tanah. 

C. Tinjauan Tentang Peran Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan dalam 

Perspektif Hukum Agraria 

1. Presiden wajib mewujudkan tujuan negara dalam bidang agraria 

Presiden sebagai kepala pemerintahan, memiliki makna bahwa 

Presiden memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 

Melaksanakan undang-undang memiliki pengertian yang luas, tidak hanya 

kekuasaan untuk membuat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden 

sebagai sarana untuk melaksanakan undang-undang, namun secara 

substansial, melaksanakan undang-undang memiliki makna kekuasaan 

untuk mencapai tujuan negara. Dapat dikatakan pula, secara formal 

kekuasaan Presiden dalam melaksanakan undang-undang adalah 

kekuasaan untuk membuat peraturan pelaksana undang-undang yaitu 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, namun secara materiil 

kekuasaan melaksanakan undang-undang adalah mencapai tujuan 

negara.38 

Sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 

1945 menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan, menjadikan 

Presiden mengemban kewajiban yang begitu besar mewujudkan tujuan 

                                                           
 38 Sudirman, 2014, Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah 

Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-

Undang Dasar NRI Tahun 1945), Malang, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 

hlm, 10. 
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negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke 

empat. Meskipun kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara merupakan 

tanggung jawab semua lembaga negara dan juga seluruh bangsa Indonesia, 

namun secara riil kekuasaan eksekutif yang mengemban kewajiban 

tersebut untuk diwujudkan.39 

Salah satu tujuan negara adalah dalam bidang hukum agraria yang 

ditegaskan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ditegaskan 

dalam UUPA yang menganut asas landreform, landreform sendiri 

bertujuan untuk meredistribusi tanah meliputi pembatasan mengenai 

kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang 

bersangkutan dengan penguasaan tanah, Perencanaan, persediaan, 

peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di 

dalamnya serta, penggunaannya secara berencana sesuai dengan daya dan 

kesanggupan serta kemampuannya.40 

  

                                                           
 39 Ibid., 

 40 nurjannah, 2014, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landform, 

Makasar, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, hlm. 

195.   
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2. Presiden sebagai atasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Pertanahan Nasional 

 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, menempatkan Presiden 

sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Mengingat 

kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, Presiden dibantu oleh menteri-

menteri dalam menjalankan pemerintahan. Menteri adalah pembantu 

Presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara dikatakan “kementerian mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Status menteri 

sebagai “pembantu”, menjadikan Presiden memiliki legitimasi kuat 

mengangkat, meminta pertanggungjawaban, dan memberhentikannya. Hal 

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang 

menyatakan: 

a. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara. 

b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

 Jimly Assiddiqie mengatakan bahwa Sistem pemerintahan 

presidensial yang dibangun hendaklah di dasarkan atas pemikiran bahwa 

Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara 

untuk mendukung efektifitas kinerja pemerintahannya guna melayani 

sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Penyusun kabinet tidak boleh di 

dasarkan atas logika system parlementer yang dibangun atas dasar koalisi 
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antar partai-partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. 

Dengan demikian, seorang dipilih dan diangkat oleh Presiden untuk 

menduduki jabatan Menteri harus di dasarkan atas kriteria kecakapan 

bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan 

terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden.41 

 Konsekuensi kekuasaan Presiden yang mempunyai legitimasi kuat 

terhadap menteri-menteri dapat menghadirkan posisi kuat bagi Presiden 

dalam system pemerintahan presidensial. Melalui dukungan menteri yang 

benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, Presiden 

dapat menjalankan dan mengendalikan pemerintahan sesuai dengan visi-

misi yang diemban. Presiden membutuhkan kapabilitas, integritas, dan 

loyalitas menteri-menteri yang siap membantunya menjalankan 

pemerintahan. 

 Secara riil dikatakan sebelumnya bahwa yang menjalankan 

kekuasaan eksekutif sehari-hari adalah menteri-menteri, apabila Presiden 

tidak dapat mengendalikan dan mengawasi para menterinya, maka 

Presiden akan kehilangan kendali terhadap jalannya pemerintahan. 

Apabila pengangkatan menteri-menteri tidak didasarkan pada kapabilitas, 

integritas, dan loyalitas, akan menghadirkan ketidakefektifan jalannya 

pemerintahan. Apabila pemberhentian Menteri oleh Presiden tidak 

berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tetapi karena alasan lain semisal alasan 

politis, juga akan mengganggu jalannya pemerintahan. 

                                                           
 41 Ibid., 
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 Kekuasaan dalam bidang agraria dan tata ruang dijalankan oleh 

Menteri ATR/BPN. Artinya dalam menjalankan kekuasaan di bidang 

agraria Menteri ATR/BPN berada dibawah pengawasan Presiden dan 

bertanggungjawab langsung kepada presiden, termasuk terhadap program-

program yang dilaksanakan oleh kementrian ATR/BPN haruslah disetujui 

oleh Presiden.  

3. Presiden Sebagai Kepala Penyelenggara Administrasi Negara Di 

Bidang Agraria 

 Kekuasaan administrasi negara merupakan kekuasaan yang luas 

mencakup Seluruh tugas-tugas dan wewenang pemerintahan. Administrasi 

negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik oleh pemerintah. 

Dengan demikian kekuasaan administrasi negara merupakan kekuasaan 

pemerintah untuk meyelenggarakan urusan publik supaya tujuan negara 

dapat dicapai. Dalam artian, administrasi negara merupakan tindakan 

konkrit atau nyata dari pemerintah dalam usaha mencapai tujuan negara. 

Usaha konkrit tersebut melingkupi wilayah cakupan yang luas mulai hal-

hal yang bersifat umum sampai hal-hal rinci yang bersifat teknis. Bagir 

Manan mengelompokkan tindakan administrasi negara 4 bidang besar 

yaitu42: 

a. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban 

umum. 

                                                           
 42 Bagir Manan, Op. cit. hlm. 156. 
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b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan 

mulai dari surat menyurat sampai pada dokumentasi dan lain-lain. 

c. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum. 

d. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan 

kesejahteraan umum. 

Kekuasaan administrasi negara merupakan kekuasaan murni berada 

di ranah eksekutif. Lembaga yang lain tidak memiliki kewenangan untuk 

ikut campur dalam pelaksanaan administrasi negara. Lembaga legislatif 

dan yudikatif hanya bertidak sebagai pengontrol dan penyeimbang. 

Sehingga kekuasaan administrasi negara ini disebut juga kekuasaan asli 

lembaga eksekutif. Presiden dapat melaksanakan dan mengendalikan 

administrasi negara secara independen sesuai dengan kebijaksanaannya 

hingga masa jabatannya berakhir. Sistem pemerintahan presidensial 

berdasarkan UUD NRI 1945, secara murni juga menempatkan Presiden 

sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan administrasi negara, sehingga 

kedudukan Presiden begitu kuat serta terbebas dari intervensi lembaga 

manapun dalam melaksanakan kekuasaan administrasi negara. 

Penempatan kekuasaan administrasi negara di tangan Presiden sebagai 

konsekuensi kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, dimaksudkan 

pula untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan berjalan stabil.43 

  

                                                           
 43 Ibid. 
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D. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 

atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah 

sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai 

berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.  

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi 

sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi 

seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang 

serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum 

juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang 

maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum 

dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola 

pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. 

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum 

berlaku efektif. 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf 

sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat 

dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu 
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hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah 

perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan 

persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan 

unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman 

paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat 

dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat 

kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan 

hukum.44 

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan 

daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat 

untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang 

mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. 

Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau 

peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat 

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau 

peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang 

dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan 

tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) 

faktor, yaitu:45  

                                                           
 44 Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV. 

Ramadja Karya), hal 80. 

 45 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5. 
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a. Faktor Hukum 

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam 

praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum 

sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 

sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak 

tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum 

setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. 

b. Faktor Penegakan Hukum 

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 

hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 

kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan 

yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai 

petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah 

laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan 

wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang 

dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap 

melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh 

kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut 
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c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum 

tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan 

dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau 

fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan 

hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin 

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan 

yang aktual. 

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, 

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap 

hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan. 

e. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang 

dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia 

merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu 
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berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh 

golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan 

wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum 

perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif. 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal 

pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas 

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor 

penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan 

oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun 

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga 

merupakan panutan oleh masyarakat luas. 

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut 

relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa 

faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya 

terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan 

penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang 

sering diabaikan.46 

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama 

adalah:47 

                                                           
 46 Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, 

(Bandung : Mandar Maju), hal. 55. 

 47 Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, (Bandung : Bina Cipta), hal. 80. 
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a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sistematis.  

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.  

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 

bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.  

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan 

yuridis yang ada.  

 Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum 

tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya 

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakuka tugasnya dengan 

baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan 

profesional dan mempunyai mental yang baik. 

 Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap 

efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal 

berikut:48 

a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. 

b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. 

c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat 

d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas 

pada wewenangnya. 

                                                           
 48 Ibid., hlm. 82. 
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 Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan 

prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan 

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan 

sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan 

prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto 

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. 

Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang 

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau 

lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah: 

a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. 

b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka 

waktu pengadaannya. 

c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. 

d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 

e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. 

f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi 

fungsinya. 

 Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi 

masyarakat, yaitu: 

a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan 

yang baik. 

b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan 

sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. 
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c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau 

aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. 

 Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan 

kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. 

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari 

komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan 

disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam 

hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter 

tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan 

masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang 

ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. 

 Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat 

positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya 

rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk 

melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat 

muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak 

adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam 

tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga 

masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga 

masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi 

atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga 

lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini 

biasanya bersifat sementara atau hanya temporer. 


