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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah sebagai salah satu modal dasar pembangunan memegang peranan 

yang strategis dalam melaksanakan pembangunan. Tanah bagi kehidupan 

manusia tidak hanya mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata, 

tetapi juga kultural, psikologis, hankam dan religius. Indonesia merupakan 

Negara yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomian yang masih 

bercorak agraris. Bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang 

Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk melakukan 

pembangunan.  

Sesuai dengan pasal 28 D ayat 1 Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945, dimana hak setiap orang dalam bidang pertanahan harus dijamin oleh 

pemerintah Indonesia secara hukum. Pemerintah juga menjamin adanya suatu 

pengakuan terhadap jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia.1 Untuk 

mengatur hal tersebut telah diamanatkan didalam Pasal 33 ayat (3) Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-

besarnya demi kemakmuran rakyat.2 

                                                           
1 Lihat Ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia 

Tahun 1945.  
2 Lihat Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia 

Tahun 1945. 
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Sementara itu, didalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa “untuk 

menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan 

peraturan pemerintah”. Ketentuan tersebut ditujuan kepada pemerintah untuk 

menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Para 

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya 

dengan tujuan untuk memperoleh tanda bukti yang sah berupa sertipikat sebagai 

alat pembuktian yang kuat sebagai pemegang hak atas tanahnya.3 

Salah satu pengaturan mengenai pendaftaran tanah di Indonesia diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah 

(selanjutnya disebut dengan PP Pendaftaran Tanah) dengan tujuan tersebut pada 

pasal 3 yaitu: 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

Wujud dari pelaksanaan fungsi informasi ini adalah data fisik dan data 

yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar 

terbuka untuk umum; 

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini 

dilakukan dengan pendaftaran setiap bidang tanah dan satuan rumah 

susun, termasuk pendaftaran apabila terjadi peralihan, pembebanan dan 

hapusnya hak tersebut. 4 
 

                                                           
3 Bachtiar Effendy, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya, Bandung: 

Alumni, hlm. 9. 
4 Lihat Ketentuan Pasal 3, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 59. 
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Pendaftaran tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, seperti yang dinyatakan oleh 

Sutedi untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten; 

b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan 

taat terhadapnya; 

c. Masyarakat menyesuaiakan perilaku mereka terhadap aturan hukum 

tersebut; 

d. Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan 

hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum; 

e. Putusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan. 5 

Pada tahun 2018 ini untuk meningkatkan kegiatan pendaftaran tanah, dan 

peningkatan kegiatan pendaftaran tanah, dan penigkatan penerbitan sertipikat 

hak milik bagi warga negara Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Kementrian 

Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki program 

yaitu Pendaftaran Tanah Sistemetis Lengkap. Program ini memiliki dasar hukum 

pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Pendaftaran Tanah Sistemetis Lengkap. Dalam peraturan menteri tersebut 

terdapat tujuan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terdapat dalam 

pasal 2 ayat ke (2) yaitu: 

                                                           
5 Adrian Sutedi, 2011, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 27. 
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“Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah mewujudkan 

pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah 

masyarakat berlandaskan asas 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 pertanahan.” 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia terbagi dalam 

dua jenis yaitu, pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara 

sistematik. Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistemetis Lengkap proses pendaftaran tanah 

tersebut menggunakan jenis pendaftaran tanah secara sistematik. Pendaftaran 

tanah secara sistematik ini 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.6  

Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini yang dilakukan 

serentak di seluruh Indonesia menghasilkan peta pendaftaran tanah yang 

memuat peta bidang tanah yang memuat peta bidang-bidang tanah yang didaftar 

secara terkonsolidasi dan terhubung dengan titik ikat tertentu, sehingga di 

kemudian hari dapat dilakukan rekonstruksi batas yang mudah. Dengan 

demikian dapat dihindarkan adanya sengketa mengenai batas bidang tanah yang 

sampai saat ini masih sering terjadi.7 

                                                           
6 Urip Santoso, 2015, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 

hlm.136.  
7 Sherly Veralin Kamurahan, 2018, “Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan 

pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, 

Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Vol. 14 No. 1”, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 

538. 



 

5 
 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam 

program pendaftaran tanah sistematis lengkap menargetkan 126 juta bidang 

tanah di Indonesia terdaftar dan tersertipikasi keseluruhan pada tahun 2025. 

Kemudian dijabarkan dalam target-target 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta 

bidang pada tahun 2019 dan 10 juta bidang setiap tahunnya sampai dengan tahun 

2025. Karena jika pendaftaran tanah dilakukan rutinitas seperti biasanya setahun 

yang kurang lebih 500 ribu bidang, membutuhkan waktu 160 tahun untuk tanah 

terdaftar di seluruh Indonesia.8 

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional dalam mewujudkan pemberian kepastian hukum dan 

perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat 

dilakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh Indonesia 

telah menetapkan beberapa regulasi peraturan terkait percepatan pendaftaran 

tanah sistematis lengkap tersebut.   

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia pertama yang mengatur terkait pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 

tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

                                                           
8 Purbaya AA, Lewat Sambungan Video, Jokowi Bagikan Sertipikat Tanah di 5 Daerah, 

https://news.detik.com//, diakses pada 21 Oktober 2018. 

https://news.detik.com/
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Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 

2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap.  

Kemudian yang terakhir pada tahun 2018 ini Kementrian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistemetis Lengkap setelah 

dicabutnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang 

Percepatan pendaftaran Tanah sistematis Lengkap yang masih terdapat beberapa 

permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan penyempurnaan 

substansi/materi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-

undanagan yang mengatur terkait pertanahan. Salah satu permasalahan yang 

kerap terjadi yaitu terkait biaya pajak PPh dan BPHTB. Hal ini juga diperkuat 

dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 

Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. 

Pada dasarnya keseluruhan dari proses pendaftaran Tanah tidaklah murni 

kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional, karena adanya keterkaitan dengan 

instansi lain seperti Kementrian Keuangan dalam hal Pajak penghasilan (PPh) 

dan Pemerintah Daerah dalam hal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) serta PPAT/Notaris untuk pembuatan akta sebagai syarat untuk 
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mengeluarkan sertipikat. Syarat adanya biaya PPh, BPHTB, dan pembuatan akta 

adalah salah satu faktor utama penghambat dalam pendaftaran tanah. Selama ini 

kesan masyarakat untuk mengurus sertipikat itu mahal, lama, dan berbelit-belit. 

Biaya mahal tersebut karena harus membayar akta, PPh, dan BPHTB, prosesnya 

lama disebabkan butuh waktu harus mengurus akta, membayar pajak, dan proses 

adminitrasi di yang harus dilakukan di Kantor Pertanahan.9 

Permohonan hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang belum 

bersertipikat (pendaftaran tanah untuk pertama kali), untuk memohon sertipikat 

pada Kantor Pertanahan dikenai PPh Final Pengalihan Hak atas tanah dan 

Bangunan (PPh F PHTB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). Bila tanah dan/atau bangunan yang dimohon/didaftarkan telah 

memperoleh sertipikat, maka kepada pemohon (pemilik tanah) diwajibkan 

membayar terlebih dahulu PPh F PHTB dan BPHTB. Pembayaran PPh F PHTB 

dan BPHTB ini merupakan salah satu syarat sebelum diterbitkannya sertipikat 

atas nama pemohon (pemegang hak/pemilik).10 

Bila tanah dan/atau bangunan yang baru dimohon/didaftar tersebut telah 

memperoleh sertipikat, kemudian tanah tersebut dijual atau dialihkan kepada 

pihak lain, pengalihan hak atas tanah tersebut juga dikenai PPh F PHTB dan 

BPHTB. Dalam hukum jual-beli, PHTB (Pengalihan Hak atas Tanah dan 

                                                           
9 DA. Mujiburohman, “Researchgate”,“Potensi Permaslahan Pendaftaran Tanah 

Sistematik Lengkap (PTSL) ISSN 2442-6954”, Bhumi, 2018, hlm. 91. 
10 Yusniaman Harefa,”Premise Law Jurnal” “Pengenaan PPh Final dan BPHTB Terhadap 

Permohonan Hak baru Atas Tanah dan/atau bangunan yang Belum Bersertipikat yang Dialihkan 

setelah Bersertipikat di Kota Binjai Vol. 3”, Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 2. 
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Bangunan) pihak yang mengalihkan (penjual) wajib dikenakan PPh F PHTB dan 

pihak yang menerima pengalihan tersebut (pembeli) wajib dikenakan BPHTB.11 

Untuk mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

permasalahan PPh dan BPHTB diatur secara khusus dalam Pasal 33 Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistemetis Lengkap. 

Dalam isi pasal tersebut memberikan ruang kemudahan dalam pelaksanaan 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Namun ketentuan dalam Pasal 33 ini masih memerlukan penjelasan lebih 

lanjut, bagaimana mekanisme penagihannya dan sampai kapan harus dibayarkan 

karena ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai PPh 

dan BPHTB terutang mengenai pajak tanah. Walaupun Pasal 33 tersebut 

menjelaskan Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan daftar BPHTB 

terhutang dan/atau PPh terhutang secara periodik dalam waktu 3 (tiga) bulan 

kepada Bupati/Walikota setempat dan jika ada Peralihan hak atau perubahan atas 

Buku Tanah dan Sertipikat Hak atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah yang 

bersangkutan melunasi PPh dan BPHTB terhutang. 

Bagi masyarakat yang tidak atau belum mampu membayar PPh dan BPHTB 

dapat membuat surat pernyataan PPh dan BPHTB terutang. Penentuan pajak 

terutang adalah penting, karena menjadi dasar bagi ketetapan yang lain seperti 

berakhirnya masa pembayaran pajak, sanksi dan lain-lain. Dalam isi Peraturan 

Pemerintah tersebut mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pajak PPh dan 

                                                           
11 Ibid. 
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BPHTB khusus pendaftaran tanah pertama kali dalam pelaksanaan PTSL dalam 

(zero tax) atau pajak nol persen, sebagai suatu bentuk keseriusan pemerintah 

dalam melaksanakan kewajiban pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.12 

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengetahui Penerapan Pajak PPh 

dan BPHTB Terutang dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan tujuan yang ingin 

dicapai atau mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya, sehingga penulis 

dalam penelitian skripsi ini mengambil judul “Penerapan Pajak PPh dan 

BPHTB Terutang  dengan Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN 

Nomor 6 tahun 2018 dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (Studi di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Pajak PPh dan BPHTB Terutang dengan 

Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 tahun 2018 dalam 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ngajum 

Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang? 

2. Apakah dengan Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 

tahun 2018 dapat mendorong percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

                                                           
12 Da. Darmawan, 2017, “Identifikasi Masalah dan Catatan Kritis: Pengalaman Pelaksanan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sidoarjo”, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 

Yogyakarta, hlm. 31.  
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Sistematis Lengkap di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis maka ada beberapa 

tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Penerapan Pajak PPh dan BPHTB Terutang dengan 

Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 tahun 2018 dalam 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ngajum 

Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang 

2. Untuk mengetahui dan memahami Pengaruh Berlakunya Peraturan Menteri 

ATR/Ka. BPN Nomor 6 tahun 2018 dalam percepatan pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum 

Kabupaten Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara 

yuridis guna menambah kepustakaan dan wawasan dalam bidang hukum, 

khususnya permasalahan tentang hukum pertanahan dan untuk menambah 

kepustakaan di bidang ilmu hukum. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Merupakan sarana mengembangkan pikiran, menambah wawasan dan 

pengetahuan penelitian terhadap berbagai kasus perdata. Dan juga 

sebagai syarat dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Instansi Terkait 

Diharapkan akan dapat memberikan suatu sumbangan pikiran dan 

masukan bagi pejabat atau instansi yang berwenang dalam proses 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ngajum Kecamatan 

Ngajum Kabupaten Malang. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu 

pandangan kepada masyarakat mengenai Pengaturan Biaya Pajak PPh 

dan BPHTB Terutang dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan tercapainya penelitian hukum ini, maka penulis berharap penelitian 

ini memberikan dampak beberapa dampak positif yang di antaranya ialah : 

A. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini di buat dengan harapan dapat memberikan manfaat 

tambahan pengetahuan pihak-pihak yang membacanya mengenai 

Penerapan Pajak PPh dan BPHTB Terutang dengan Berlakunya Peraturan 
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Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 tahun 2018 dalam Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Ngajum Kecamatan 

Ngajum Kabupaten Malang). Di samping itu, Kegunaan yang didasarkan 

pada alasan subjektif penulis dalam melakukan penelitian hukum ini ialah 

berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

B. Bagi Masyarakat 

Penelitian hukum ini di buat dengan harapan dapat memberikan 

informasi dan edukasi hukum terhadap Penerapan Pajak PPh dan BPHTB 

Terutang dengan Terbitnya Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 6 

tahun 2018 dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(Studi di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang) khususnya 

masyarakat umum di desa Ngajum. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yurisidis sosiologis yaitu ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori 

hukum dengan melihat yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian 

skripsi ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian memilih lokasi di Desa Ngajum Kecamatan 

Ngajum Kabupaten Malang. Alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan jumlah 

data desa-desa lokasi percepatan pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis 
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Lengkap (PTSL) di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 merupakan 

salah satu jumlah pendaftar paling banyak. Dan desa Ngajum Kecamatan 

Ngajum Kabupaten Malang tersebut termasuk dalam program percepatan 

pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan terdapat 

permasalahan dalam prosesnya serta tersedianya data-data yang dibutuhkan 

oleh penulis. 

3. Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memperoleh dua macam data yaitu: 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian dan berhubungan langsung dengan responden, baik yang 

berhubungan dengan wawancara langsung maupun data-data yang ada di 

obyek penelitian yaitu di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten 

Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari kajian 

kepustakaan, buku literature, majalah, surat kabar dan Undang-Undang 

yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai 

fenomena social dan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan 
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pencatatan langsung. Observasi ini dilakukan untuk mengamati proses 

pendaftaran tanah di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten 

Malang. 

b. Wawancara  

yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan Tanya jawab 

langsung secara lisan dengan pihak-pihak yang berwenang terkait dengan 

permasalahan yang diajukan penulis sehingga dapat memberikan data 

yang akurat akan informasi dan keterangan yang ada. 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan data berupa dokumen yang dimiliki oleh BPN tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk dapat digunakan 

meneliti permasalahan. 

d. Studi Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari, menemkan dan 

mempelajari serta menganalisa data-data yang di dapat dari berbagai 

literature maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan penulisan 

skripsi diatas. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik analisa data 

Deskriptif kualitatif yaitu teknik analisa yang memaparkan dan menjelaskan 

tentang teori dan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan 

kemudian dilakukan analisa sehingga menggambarkan bagaimana proses 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi 4 bab dan masing-masing 

bab terdiri atas sub bab, adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Membahas mengenai keadaan umum dan skripsi yang ditulis, dimulai 

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian, pelaksanaan, 

azas-azas, system, obyek, tujuan pendaftaran tanah dan pengertian 

pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara 

sistematik serta prosedurnya 

BAB III: PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas data dan memaparkan hasil penelitian 

yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diajukan. 

Dalam bab ini penulis melakukan analisis dari hasil penelitian 

berdasarkan pada teori atau kajian sebelumnya yang dipergunakan 

pada BAB II. 

BAB IV: PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan yang berisi 

kesimpulan dan saran.  


