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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kekayaan alam yang mempunyai arti penting dalam 

kehidupan manusia karena tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social 

asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat 

kesatua sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, 

sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam 

pembangunan.1 

Tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan di sisi yang 

lain juga harus dijaga kelestariannya. Sebagai karunia Tuhan sekaligus sumber daya 

alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat, tanah dapat dijadikan sarana 

untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu campur 

tangan negara yang turut mengaturnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusional 

yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.2 

Di Indonesia, tanah diatur secara khusus yang pertama kali pada Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau  

1 Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Bayumedia 

Publishing, Malang. Hal.1 
2 Ibid. Hal.2 
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yang biasa disebut dengan UUPA. Lahirnya UUPA bertujuan untuk meletakkan 

dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, mengadakan kesatuan dan 

kesederhanaan dalam hukum pertanahan serta untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Sebagai wujud dari tujuan UUPA untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat, maka hal tersebut dapat tercapai melalui 

pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum yang 

diberikan oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 UUPA. Sebagai 

implementasi dari pasal 19 UUPA, maka oleh pemerintah telah dikeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang 

kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan 

peraturan pelaksananya Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pelaksana 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.3 

Pelaksanaan pendaftaran tanah bertujuan 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 bahwa dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Selain itu, 

tujuan dari dilaksanakannya pendaftaran tanah tersebut untuk menyediakan 

informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar 

dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 

                                                           
3 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan, Hal.549. 
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perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 

yang sudah terdaftar, serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.4 

 Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pelaksanaan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang 

dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Pendaftaran 

tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik 

dan pendaftaran tanah secara sporadik.5 

Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan 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 sistematis ini letak inisiatifnya terdapat 

pada pemerintah yaitu melalui beberapa program yang diberikan oleh pemerintah.6 

Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik ini letak inisiatif terdapat pada 

individu masing-masing yang memiliki kepentingan atas tanah yang belum 

didaftarkan tersebut.7 

                                                           
4 Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
5 Muhammad Fauzi Rijal, 2007, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara 

Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, 

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
6 Lihat pasal 1 angka 10 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
7 Lihat Pasal 1 angka 11 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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Dari pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut, nantinya akan diterbitkan 

sebuah sertipikat yang akan menjadi alat bukti atas tanah yang telah di daftarkan. 

Pemilik tanah akan memperoleh manfaat berupa adanya rasa aman dan nyaman atas 

penguasaan dan penggunaan tanah yang dimilikinya. Sertipikat memiliki kekuatan 

hukum yang kuat yang apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas tanah, 

sertipikat tersebut dapat menjadi alat bukti. Namun, sebagian besar masyarakat 

masih belum memperhatikan pentingnya melakukan pendaftaran tanah terutama 

bagi mereka masyarakat yang tidak mengetahui tentang pertanahan.8 

Di Indonesia, sampai dengan Desember tahun 2016, baru sekitar 46 juta dari 

126 juta bidang tanah yang sudah tersertipikat di luar kawasan hutan. Sehingga 

masih ada kurang lebih 80 juta bidang tanah yang belum bersertipikat di seluruh 

wilayah Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah 

untuk meningkatkan jumlah bidang tanah yang bersertipikat. Pensertipikatan tanah 

ini akan berakibat kepada penciptaan kepastian hukum atas tanah, menghindari 

konflik pertanahan, dan juga meningkatkan financial inclusion di masyarakat. 

Berdasarkan data tersebut tentunya terlihat jelas bahwa pemerintah berkeinginan 

agar setiap tahunnya angka tanah yang telah disertifikatkan dapat meningkat 

sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat memiliki sertipikat.9 

Pemerintah memberikan suatu program pendaftaran tanah kepada 

masyarakat yang didasarkan pada sembilan program yang dikenal dengan Nawa 

                                                           
8 Dono Doto Warsono, 2017, Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) 

Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (Studi Di Kota Pontianak), Tesis Magister 

Ilmu Hukum, Pontianak. 
9 Diko Octara, 2025 Sofyan Djalil :Semua Tanah Di Luar Hutan Bersertifikat 

.Http://www.bisnis.tempo.co, diakses pada 17 Maret 2018. 

http://www.bisnis.tempo.co/
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Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju 

Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan 

berkepribadian dalam kebudayaan. Dari 9 butir nawacita tersebut, terdapat salah 

satu butir yang paling populer di masyarakat yaitu meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan 

program “Indonesia pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land 

reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung 

deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat 

ditahun 2019. Sebagai wujud dari salah satu butir nawa cita tersebut, maka 

pemerintah menuangkan program tersebut dengan memberikan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).10 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi 

semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Program PTSL 

merupakan program pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematis yang 

baru dilaksanakan setelah sebelumnya terdapat program pendaftaran tanah secara 

sistematis yang dikenal dengan Program Nasional Agraria (PRONA). Adanya 

program PTSL ini diharapkan dapat meningkatkan penerbitan sertifikat untuk 

setiap tahunnya.11 

                                                           
10 Muhammad Radityo P, 2018, 3,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Ini Program Nawacita 

Paling Populer,http://www.liputan6.com, Di akses pada 30 September 2018. 
11 Humas, 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, 1 Juta Lebih Bidang Tanah Punya Sertipikat, 

http://www.setkab.go.id, diakses pada 30 Maret 2018. 

http://www.liputan6.com/
http://www.setkab.go.id/
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Pelaksanaan program PTSL ini memiliki target pensertipikatan pada tahun 

2017 sebanyak 5 juta bidang tanah, selanjutnya pada tahun 2018, pemerintah 

menargetkan untuk pensertipikatan sebanyak 7 juta bidang tanah. Kemudian pada 

tahun 2019 pemerintah memiliki target pensertipikatan sebanyak 9 juta bidang 

tanah dan untuk tahun 2020 seterusnya pemerintah menargetkan pensertipikatan 

sebanyak 10 juta bidang tanah, sehingga untuk setiap tahunnya terdapat 

peningkatan target pensertipikatan tanah.12 

Pada tahun 2018 target pensertipikatan sebanyak 7 juta bidang tanah dengan 

4 juta untuk pulau Jawa dan 3 juta untuk luar pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur 

mendapat bagian sebesar 1,5 juta bidang tanah. Provinsi Jawa Timur merupakan 

provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota lebih banyak dari provinsi lain di 

pulau Jawa bahkan di Indonesia yaitu sebanyak 38 kabupaten/kota. Di 38 

kabupaten/kota memiliki jumlah target pensertipikatan dan pencapaian yang 

berbeda-beda. Pada tahun 2017 kabupaten Blitar memiliki target pensertipikatan 

sebanyak 21.500 bidang tanah, kabupaten Kediri sebanyak 16.000 bidang tanah, 

kabupaten Malang sebanyak kurang lebih 13.000 bidang tanah, dan Kota 

Probolinggo sebanyak 3003 bidang tanah yang semua kabupaten/kota tersebut 

dalam pencapaian target pensertipikatan telah terpenuhi. Namun tidak seluruh 

kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur target pensertipikatan pada program PTSL 

tersebut terpenuhi. Salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang target 

                                                           
12 Agustina Melani, Jokowi Targetkan BPN Terbitkan 7 Juta Sertifikat Tanah Pada 2018, 

http://www.liputan6.com, diakses pada 17 April 2018. 

http://www.liputan6.com/
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pensertipikatan tanah melalui program PTSL tidak terpenuhi adalah Kabupaten 

Tulungagung.13 

Kabupaten Tulungagung memiliki luas kurang lebih 1.055,65 km2 dengan 

19 kecamatan dan 271 kelurahan/desa. Pada tahun 2017 lalu, program PTSL ini 

telah dilaksanakan di 34 desa/kelurahan pada 11 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Tulungagung dengan target pensertipikatan sebanyak 14.000 bidang  tanah. Namun 

sampai dengan akhir tahun anggaran, jumlah pensertipikatan yang dapat 

terealisasikan hanya sebanyak kurang lebih 9.366 bidang tanah. Sedangkan pada 

tahun 2018, kabupaten Tulungagung memiliki target pensertipikatan sebanyak 

40.000 bidang tanah yaitu tiga kali lipat dari target pada tahun sebelumnya.14 

Belum tercapainya target pensertipikatan yang dilakukan di 34 Desa pada 

11 Kecamatan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2017 yang lalu tentunya 

tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak pelaksana 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adanya hambatan-

hambatan tersebut membuat pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) tidak dapat berjalan dengan maksimal dan tidak dapat 

merealisasikan target yang telah ditentukan. Dari target sebanyak 14.000 bidang 

tanah, yang terpenuhi hanya sebanyak 9.366 bidang tanah dan yang tidak terpenuhi 

kurang lebih sebanyak 4.636 bidang tanah. Tidak terpenuhinya jumlah target 

pensertipikatan pada tahun 2017 tersebut tentunya menjadi catatan tersendiri bagi 

pelaksana program PTSL tahun anggaran 2018 agar pada tahun-tahun selanjutnya 

                                                           
13 Hasil Wawancara dengan Bapak Puguh Harjono, A.Ptnh., MH.  
14 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan PTSL., http://www.tulungagung.go.id, di akses 

pada 26 Juli 2018. 

http://www.tulungagung.go.id/
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pensertipikatan tersebut dapat terealisasikan sepenuhnya sesuai dengan target yang 

diharapkan. Selain itu tidak terpenuhinya target pensertipikatan tersebut membuat 

belum terealisaskikan dengan baik terhadap tujuan dari pendaftaran tanah sistematis 

lengkap yaitu mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum 

hak atas tanah masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat.15 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Tulungagung 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap 

(PTSL) di Kabupaten Tulungagung? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelaksanaan 

pendaftaran tanah sistematislengkap (PTSL) di Kabupaten Tulungagung? 

                                                           
15 Hasil wawancara dengan Bapak Puguh Harjono, A.Ptnh, MH., Op. Cit 
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3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat 

pada pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di 

Kabupaten Tulungagung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Kabupaten Tulungagung. 

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya dalam mengatasi faktor 

penghambat pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Kabupaten Tulungagung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut; 

a. Bagi Penulis 

Memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai permasalahan 

yang diteliti oleh penulis, serta sebagai syarat untuk penulis tugas akhir 

dan menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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b. Bagi Kalangan Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

sebagai sarana untuk menambah wawasan maupun referensi untuk 

penelitian lebih lanjut berkaitan dengan Pendaftaran Tanah maupun 

mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masayarakat untuk 

memperoleh informasi mengenai pendaftaran tanag serta dapat 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai 

pendaftaran tanah. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta 

mengupgrade informasi seputar Hukum Perdata dan Hukum Pertanahan di 

Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu 

hukum Perdata dan hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian ini juga 

diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi kalangan praktisi maupun 

masyarakat pada umumnya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

serta memahami mengenai pendaftaran tanah serta dapat menjadi sebuah 

referensi dalam penulisan hukum dikemudian hari. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 
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konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti 

tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.16 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan dengan 

memaparkan suatu fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan 

memberikan paparan yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 

berusaha untuk mengidentifikasikan hukum dan melihat efektifitas hukum 

yang terdapat dalam masyarakat. Dimana secara yuridis peneliti 

berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertananahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan sosiologis berorientasi pada 

studi lapang di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung yang nantinya 

dalam studi lapang ini akan diperoleh data-data yang dipergunakan untuk 

menjelaskan terkait permasalahan yang akan penulis angkat. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tulungagung yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro 

                                                           
16 Soerjono Sukanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia (UI) 

Press. Hal.433 
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No.109, Tamanan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa 

Timur. Hal ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana 

pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dan faktor 

pendukung maupun penghambat apa saja yang dihadapi serta upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pada pelaksanaan program 

pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Tulungagung. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah jenis data primer yang langsung dari sumber 

utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses 

interview/wawancara pada tempat yang diteliti. Maka data primer dari 

penelitian ini diperoleh dari : 

1. Hasil wawancara dengan Panitia Ajudikasi sebagai pihak 

pelaksana pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), maupun 

pegawai dibagian pendaftaran tanah; 

2. Dokumen dari lokasi penelitian meliputi foto, dokumen lain yang 

mendukung validitas dari penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari rujukan yang 

secara umum memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang 

diangkat, seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri 
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Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNomor 6 Tahun 

2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Selain itu, sumber 

data sekunder juga berasal dari bahan pustaka yang mencakup literature 

beberapa buku atau artikel serta jurnal yang terkait dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 

4. Teknik pengumpulan data penelitian 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, cara pengumpulan data dengan 

menggunakan tanya jawab secara langsung dilakukan dengan 

informan sebagai berikut : 

1. Haryono Dwikora, A.Ptnh., M.M., selaku kepala seksi 

infrastruktur pertanahan yang menjadi ketua tim 1 panitia 

Ajudikasi PTSL; 

2. Sailan, A.Ptnh, MM., selaku kepala seksi hubungan hukum 

pertanahan yang menjadi ketua tim 2 panitia Ajudikasi PTSL; 

3. Sutomo, SH. selaku kepala seksi pengadaan tanah yang menjadi 

ketua tim 4 panitia Ajudikasi PTSL; 

4. Jatmiko, A.Ptnh., selaku kepala sesksi pengukuran dan 

pemetaan kadastral yang menjadi wakil ketua I (satgas fisik) tim 

1 panitia Ajudikasi PTSL; 
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5. Puguh Harjono, A.Ptnh., MH. selaku kepala urusan umum dan 

kepegawaian yang menjadi wakil ketua I (satgas fisik) di tim 4 

panitia Ajudikasi PTSL; 

6. Susatyo Hertadhi, A.Ptnh., selaku kepala seksi pengukuran dan 

pemetaan dasar dan tematik yang menjadi wakil ketua I (satgas 

fisik) di tim 5 panitia Ajudikasi PTSL; 

7. Wiwik Sri Wijayati, SH selaku kepala sub seksi penetapan hak 

tanah dan pemberdayaan hak  tanah masyarakat yang menjadi 

wakil ketua II (satgas yuridis) tim 4 panitia Ajudikasi PTSL; 

b. Dokumentasi 

Suatu teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data 

tertulis atau gambar yang dimiliki oleh pihak terkait dalam peneltian. 

Sumber data tersebut berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, 

dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan 

penelitian. Pengumpulan data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tulungagung seperti data pendaftaran tanah mengenai 

grafik perkembangan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap serta data lainnya yang terkait. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau 

masalah yang akan diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-
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buku ilmiah, karangan ilmiah, laporan penelitian, tesis maupun 

disertasi, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia dan sumber 

tertulis baik cetak maupun elektronik. Pada penelitian ini penulis 

melakukan penelitian dengan mempelajari dan mengkaji perundang-

undangan, jurnal, literature atau dokumen yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

5. Teknik analisa data 

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakanan alias 

Deskriptif Kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif merupakan metode 

analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh 

dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-

asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan 

sehingga diperoleh atas jawaban permasalahan yang dirumuskan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 

penelitian yang sesuai dengan aturan baru dalam penelitian ilmiah, maka 

peneliti menyiapkan suatu sistematika penelitian hukum. Adapun sistematika 

penelitian hukum ini terbagi dalam 4 ( empat ) bab yang saling berkaitan dan 

berhubungan. Sistematika dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan mengenai dasar dari penulis mengambil judul 

penelitian hukum ini serta mengenai sistematika pengerjaan penelitian hukum 

tersebut yaitu memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka berupa penelusuran 

kepustakaan untuk mengidentifikasi kajian pustaka yang ada, yaitu kaidah-

kaidah yang bersumber pada undang-undang, pendapat para ahli, makalah, 

buku, sertajurnal yang bermanfaat dan memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis serta merujuk pada semua hasil penelitian terdahulu. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti atau pokok dari penulisan hukum yang 

dilakukan oleh penulis. Pada bab ini berisi tentang pembahasan, penjabaran 

serta penyajian data-data dari penelitian dan permasalahan yang ada dalam 

penulisan penelitian hukum ini, melalui pengkajian dengan menggunakan 

teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya 

serta berisikan saran dan rekomendasi dari penulis dalam menanggapi 

permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan ini sehingga diharapkan 

dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. 


