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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu bentuk karunia tuhan yang berupa sumber 

daya untuk diberikan kepada manusia. Yang mana tanah merupakan bagian yang 

tidak dapat terpisahkan di dalam kehidupan manusia, baik menyangkut masalah 

sosial, ekonomi, gerak, tempat tinggal maupun aktivitas. Oleh karena itu, tanah 

disebut sebagai salah satu kebutuhan yang urgent bagi kehidupan manusia. 

Sehingga hampir semua kebutuhan manusia dapat dikatakan berasal dari tanah. 

Seiring dengan hal tersebut, maka masyrakat berlomba-lomba untuk memiliki 

tanah.  

Mengingat pentingnya akan tanah, hal-hal mengenai pertanahan telah 

diatur di dalam  peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat 3 tentang Sumber Daya 

Alam dijelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk 

kemakmuran rakyat1. 

Sebagai bentuk  realisasi dari UUD RI pasal 33 ayat 3 maka pada tanggal 

24 September 1960 dikeluarkannya Undang-Undang No 5 tahun 1960  tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan menggunakan 

istilah resmi UUPA. Adapun salah satu tujuan di undangkannya UUPA adalah 

                                                             
1Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1 tentang Sumber Daya 

Alam 
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untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di 

seluruh wilayah Indonesia. 

Pendaftaran hak atas tanah merupakan suatu sarana penting untuk 

terwujudnya  kepastian hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia  dan 

sekaligus turut serta dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan 

pemilikan tanah2. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 5 

Tahun 1960 pasal 19 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik 

Indonesia dijelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan - ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah3.   

Di samping itu, pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997  pasal 1 

tentang pendaftaran tanah dijelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah serangkaian 

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 serta 

hak –hak tertentu yang membebaninnya4. 

Definisi pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 

merupakan bentuk penyempurnaan dari adanya Peraturan sebelumnya terkait 

Pemerintah No 10 tahun 1961 pasal 19 ayat 2 yang mana pendaftaran tanah hanya 

meliputi : pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan 

                                                             
2Bachtiar Efendie,1993,Pendaftaran Tanah di Indonesia dan peraturan-peraturan 

Pelaksanaannya, Bandung,  Penerbit Alumni, hlm 5 
3Undang-undang No 5 tahun 1960 pasal 19 tentangpokok-pokok agraria Republik Indonesia 
4Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 pasal 1 tentang Pendaftaran Tanah 
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peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian 

yang terkuat (Sertifikat)5.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa  tujuan pendaftaran 

tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah dengan diberikannya sertifikat tanah. Jaminan kepastian 

hukum yang dimaksud ialah upaya untuk menghindari terjadinya penerbitan 

sertifikat tanah bukan kepada orang yang berhak atas tanah (bukan pemilik atas 

tanah). Sertifikat tanah yang diberikan tersebut akan memberikan arti dan 

perananan penting bagi setiap pemegangnya. 

 Negara Indonesia sendiri dalam melaksanakan pendaftaran tanah 

menganut Asas negatif bertendensi Positif. BerdasarkanMhd Yamin Lubis dan 

Abd Rahim lubis tentang hukum pendaftaran tanah dijelaskan bahwa : 

“Sistem Negatif segala apa yang tercantum dalam sertifikat tanah adalah 

benar sampai dapat dibuktikan keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di 

muka sidang pengadilan negeri”6. 

 

Berdasarkan uraian diatas  dapat kita ketahui, bahwa sertifikat tanah dapat 

dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah dalam menunjukkan 

kepemilikan terhadap hak atas tanah apabila ada persengketaan terhadap tanah 

yang bersangkutan sepanjang tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat 

juga digunakan sebagai jaminan pelunasan suatu hutang pada bank pemerintah 

maupun Swasta. Dan apabila sertifikat tersebut dapat diakui kebenarannya atau 

terjadi sertifikat ganda maka ke dua sertifikat tersebut harus diakui terlebih dahulu 

kebenarannya. Sehingga sertifikat yang lama dapat dibatalkan.  

                                                             
5Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis,2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung, Mandar 

Maju hlm 138 
6Ibid .,Hlm 76 
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Di Indonesia sendiri, masih terdapat banyak tanah yang belum terdaftar 

dan bersertifikat. Berdasarkan hasil seminar hukum pertanahan pada 1978 

dikemukakan oleh Sudjito bahwa : 

“dalam memperoleh sertifikat diperlukan waktu yang relatif lama, dan 

biaya yang relatif tinggi serta masih belum adanya sinkronisasi antar 

instansi Pemerintah yang bersangkutan dengan adanya pendaftaran 

tanah”7. 

 

Selain itu, Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hak 

milik dan pendaftarannya menurut Pandu Eka Pramudya mengatakan bahwa : 

 

1. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap 

pendaftaran tanah”8. 

2. Serta Kurangnya  kelengkapan data atau berkasdari pemohon baik  

berupa data fisik maupun data  yuridis”9. 

  

 Berdasarkan hal diatas, telah dapat diketahui bahwa mengenai biaya serta 

waktu yang relatif lama dalam pengurusan sertifikat tanah  serta kurangnya 

tingkat pemahaman masyarakat menjadi salah satu pemicu mengapa banyak 

masyarakat tidak segera mendaftarkan tanah mereka. Sehingga masih banyak 

tanah-tanah masyarakat di Indonesia yang masih belum terdaftar dan bersertifikat.  

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan 

Djalil  mengungkapkan bahwa sebanyak 56 % tanah yang ada di Indonesia masih 

belum memiliki sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa hanya ada 44 % tanah 

yang ada di Indonesia  yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat10. Sedangkan 

                                                             
7Sudjoito, 1987, Prona Pensertifikatkan tanah secara Massal dan penyeleseaian sengketa tanah 

yang bersifat Strategis, Edisi pertama, cetakan pertama, Yogyakarta, Liberty, Hlm 6 
8Pandu Eka Pramudya,Ps Rahardjo,2015,Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Negara di Surakarta, 

Surakarta, Jurnal Repetorium Vol 3 
9Ibid,. 
10Kementrian ATR BPN, tanah belum bersertifikat diakses dari http://m.cnnIndonesia.com/tanah-

belum-bersertifikat/ pada 25 Maret 2017 

http://m.cnnindonesia.com/tanah-belum-bersertifikat/
http://m.cnnindonesia.com/tanah-belum-bersertifikat/
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tanah di Provinsi Jawa Timur menurut menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil 

dijelaskan bahwa dari 9.250.000 bidang tanah baru 1.249.997 bidang tanah (13,5 

%) yang terdaftar11. Artinya masih ada 8.000.0003 tanah yang belum terdaftar. Di 

Kota Batu sendiri terdapat 91.414 bidang tanah  yang luas tanahnya terdiri dari 

189.867.000 ha. Jumlah tanah yang terdaftar di Kota Batu terdiri dari 42.482 

bidang yang luas tanahnya terdiri dari 39.261.327 ha. Sedangkan Jumlah tanah 

yang belum terdaftar di Kota Batu ada 48.932 bidang tanah yang luasnya terdiri 

dari 150.605.673 ha12.  

Adapun 91.414 bidang tanah tersebut terbagi dalam tiga Kecamatan yaitu 

Pertama, Kecamatan Batu jumlah tanah yang terdaftar ialah 21.075 bidang tanah 

dan untuk yang belum terdaftar ada 12.849 bidang tanah. Kedua, Kecamatan 

Junrejo jumlah tanah yang terdaftar ialah 11.227 bidang tanah dan untuk yang 

belum terdaftar ada 21.908 bidang tanah. Ketiga, Kecamatan Bumiaji jumlah 

tanah yang terdaftar ialah 9.550 dan untuk yang belum terdaftar ada 14.75 bidang 

tanah. Sedangkan di Desa Gunungsari sendiri memiliki 4.354 bidang tanah, yang 

sudah terdaftar ada 1.091 bidang tanah sedangkan yang belum terdaftar ada 3.273 

bidang tanah. 

Dalam  rangka mewujudkan amanat UUD serta UUPA terkait dengan 

pendaftaran tanah, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam 

program Pertanahan berkaitan dengan hal-hal tersebut, dengan tujuan untuk 

mendaftarkan tanah-tanah di Indonesia yang masih belum terdaftar dan 

bersertifikat. Adapun Program-progam yang telah dilakukan ialah Prona hingga 

                                                             
11Kementrian ATR/BPN, 2023 seluruh Jawa Timur Tanah sudah terdaftar diakses dari 

http://www.bpn.go.id/2023-seluruh-jawa-timur-sudah-terdaftar/ pada 25 Maret 2017 
12Kantor pertanahan Kota Batu, 2017, Inventarisasi Tanah Terdaftar  

http://www.bpn.go.id/2023-seluruh-jawa-timur-sudah-terdaftar/
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Pendaftaran Tanah Sistematis lengakap atau dikenal dengan istilah resmi PTSL. 

akan tetapi, program tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Program 

PTSL ini pertama kali dilaksanakan secara serentak pada tahun 2017 dalam masa 

pemerintahan Joko Widodo. Yang mana program PTSL ini merupakan bentuk 

penyempurnaan dari program-program sebelumnya yang dianggap masih belum 

sesuai dengan apa yang diamanatkan pada UUD serta UUPA. 

 Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap atau PTSL merupakan salah satu 

kebijakan Pemerintah di bidang pertanahan dengan tujuan untuk menjamin 

kepastian hukum terhadap hak atas tanah serta untuk mempercepat 

prosespendaftaran tanah yang ada di Indonesia. Yang mana Program pendaftaran 

tanah sistematis lengkap dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang  No 12 Tahun 2017 dengan tujuan untuk percepatan pemberian kepastian 

hukum atas serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah 

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

serta akuntabel, sehingga keadaaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat di dalam perekonomian suatu negara, serta mengurangi 

dan mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan di lingkungan 

masyarakat13. 

Mahalnya dan lamanya biaya Pendaftaran menyebabkan banyaknya tanah 

yang belum terdaftar di Kota Batu. Seperti yang telah dijelaskan  diatas, bahwa 

lebih dari 50 % luas tanah yang ada di kota Batu masih belum terdaftar. Meskipun 

Kota  Batu Khususnya Kantor Pertanahan telah melaksanakan berbagai upaya 

                                                             
13Peraturan Menteri No 12 Tahun 2017 pasal 2 tentang Percepatan Pendaftaran tanah Sistematis 

Lengkap 
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untuk mewujudkan amanat UUD  1945  dari Prona (Proyek Nasional) hingga 

Proda (Proyek Daerah) . Akan tetapi Program tersebut masih belum berjalan 

secara Optimal. Sehingga pada tahun 2017, dilaksanakan Program  Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia khususnya 

Kota  Batu. Adapun Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu 

dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Batu dan objek pelaksanaan nya 

berada di Desa Gunungsari. 

Meskipun Program ini bertujuan untuk mercepat proses pendaftaran   

tanah  serta mewujudkan kepastian hukum atas tanah yang ada di seluruh wilayah 

Republik Indonesia khususnya  Kota Batu. Akan tetapi, tidak semua masyarakat 

Kota Batu dapat mengikuti program tersebut pada saat program 

dilaksanakan.Sehingga ini Yang menjadi dasar alasan peneliti untuk melakukan 

penelitian terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

tersebut. 

Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Program Pendaftaran 

tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat dalam upaya 

mewujudkan kepastian hukum atas tanah di Kota Batu, peneliti menggunakan 

teori implementasi kebijakan sebagai kerangka acuannya. Yang mana dalam 

penelitian ini penulis memilih menggunakan teori implementasi kebijakan C. 

Edward III.  Menurut Edward III, studi implementasi kebijakan merupakan tahap 

krusial dalam kebijakan publik. Ada 4 (empat) variabel yang krusial dalam 
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implementasi kebijakan publik diantaranya Komunikasi, sumber daya, disposisi 

dan Struktur birokrasi14. 

Selain itu, penulis menjadikan Implementasi Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan 

Kepastian Hukum Atas Tanahdi Kota Batu sebagai kajian utama penelitian 

dikarenakan Implementasi merupakan standar ukuran untuk menentukan berhasil 

tidak nya suatu kebijakan. Maka dari berhasil tidaknya suatu kebijakan yang 

diterapkan menjadi persoalan menarik untuk dikaji oleh penulis. Oleh karena itu, 

dalam penelitian skripsi ini penulis akan menjawab dua (2) rumusan masalah 

yakni mengetahui dan menjelaskan sejauh mana Implementasi Program 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapBerbasis Partisipasi masyarakat 

dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Tanah serta apa saja yang 

menjadi faktor penghambat dalam Implementasi tersebut. Sehingga peneliti 

mampu menjawab persoalan tersebut sebagai evaluasi kedepannya dalam 

menangani permasalahan terutama dalam Implementasi Kebijakan yang terbukti 

belum mencapai tujuan seperti yang diharapkan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan penulis pada latar belakang diatas, maka Rumusan 

Masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kepastian 

Hukum atas Tanah di Kota Batu ?  

                                                             
14Nugroho D, Riant, Kebijakan Publik untuk negara-negara berkembang, Jakarta : PT Elex, 2006, 

media Komputindo. 
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2. Apa Faktor Penghambat  Implementasi Program  Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Upaya 

Mewujudkan Kepastian Hukum atas Tanahdi Kota Batu? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana Implementasi Program 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi 

dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum atas Tanah. 

2. Untuk mengetahui faktor  penghambat Implementasi Program Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi dalam Upaya 

Mewujudkan Kepastian Hukum atas Tanah. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak 

manfaat kepada para mahasiswa, dosen, masyarakat serta Pemerintah terkait. 

Penelitian yang dilaksanakan ini setidaknya memberikan manfaat yang diambil 

baik secara akademis maupun praktis. 

1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan 

pengetahuan dan wawasan akademis terkait Implementasi Program Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi dalam Upaya 

Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Tanah di Kota Batu. 
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2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis peneliti ialah sebagai berikut : 

a. Bagi Pemerintah Pusat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi dan pertimbangan serta kajian lebih lanjut dalam rangka 

percepatan pendafataran tanah di Indonesia. 

b. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Kantor Pertanahan Kota Batu, 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

merevisi pelaksanaan program pendaftaran tanah yang telah dilaksanakan.  

c. Bagi Institusi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

serta referensi khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam melakukan penelitian terkait dengan 

implementasi program pendaftaran tanah.  

d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran  serta pemahaman terkait dengan pentingnya pendaftaran tanah 

dalam upaya mewujudkan kepastian hukum atas tanah dan sebagai tameng 

pencegah terjadinya konflik sengketa tanah perihal atas kepemilikikan 

tanah.  

1.5  Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah pengembangan secara umum tentang konsep 

yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun konsep yang 

digunakan peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
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a. Implementasi Kebijakan 

 Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan setelah kebijakan 

diterapkan, yang mana di dalam implementasi kebijakan suatu kebijakan atau 

program diterapkan langsung ke lapangan dengan membidik objek sasaran. Ada 

banyak faktor yang saling mempengaruhi di dalam penerapan suatu kebijakan 

guna mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Definisi dari implementasi kebijakan 

sendiri telah dikemukakan oleh banyak ahli, salah satunya menjelaskan bahwa 

implementasi kebijakan meupakan : 

“alat administrasi hukum suatu Pemerintah, dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama  saling 

berpengaruh untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau 

tujuan yang akan dicapai15”. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa perlunya adanya 

kerjasama antar pelaksana dalam menerapkan suatu kebijakan agar kebijakan 

yang akan dicapai tepat sasaran. Selain itu, perumusan kebijakan juga harus 

dipersiapkan dengan baik, agar tujuan dari implementasi kebijakan dapat tercapai  

secara efektif . Adapun implementasi kebijakan yang dimaksud disini adalah 

bagaimana penerapan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. 

b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

Pendaftaran Tanah adalah suatu kegiatan di bidang pertanahan yang 

mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap atas 

tanah. di Indonesia sendiri sudah menjalankan berbagai program terkait 

pendaftaran Tanah mulai PP 24 No. 10, Prona, hingga yang terabaru saat ini 

                                                             
15Winarno,2012, kebijakan publik teori, proses dan studi kasus. CAPS (Center For Academic 

Publishing Services), hal 101-102 
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berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL atau yang dikenal 

dengan sertifikat massal merupakan program pembaharuan dari program 

pendaftaran tanah  tahun-tahun sebelumnya. Program ini bertujuan untuk 

mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesiaserta mewujudkan desa Lengkap  khususnya Kota Batu. Adapun 

pengertian Pendaftaran tanah sistematis Lengkap adalah : 

“ kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya 

pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis 

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan 

pendaftarannya”16. 

 

Di dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini 

kesiapan suatu desa dalam penetapan data fisik dan yuridis ini sangat 

diperlukan, agar pendaftaran tanah yang sudah dijalankan tidak terhambat. 

Sehingga objek dari adanya Program tersebut berupa Desa. 

c. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang di 

dalam suatu kegiatan ataupun kebijakan yang telah berlangsung di masyarakat. 

Keterlibatan masyarakat di sini  memiliki peranan penting dalam pelaksanaan 

suatu kegiatan, hal ini dikarenakan partisipasi menjadi salah satu tolak ukur dalam 

menentukan berhasil tidak nya suatu kebijakan. Tanpa adanya partisipasi 

masyarakat tentu akan membuat kebijakan menjadi tidak efektif di dalam 

pelaksanaanya. Adapun salah satu ahli menjelaskan bahwa partisipasi adalah : 

                                                             
16Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 

2017 pasal 1 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
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“wujud dari keinginan masyarakat untuk mengembangkan demokrasi 

melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya 

perencanaan dari bawah (Bottom-up) dengan mengikutsertakan 

masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan yang terjadi di 

lingkungan masyarakatnya17”. 

 

Adanya partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan publik ini 

merupakan wujud nyata masyarakat terhadap Pemerintah dalam menerapkan 

sikap Demokrasi. Dengan adanya partisipasi masyrakat ini tidak hanya 

menunjukkan cerminan demokrasi yang nyata dalam kehidupan sehari hari 

melainkan telah mendukung dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. 

Di dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota 

Batu partisipasi masyarakat yang dimaksud berupa keikutsertaan masyarakat 

dalam mengikuti program PTSL. Partisipasi masyarakat ini nantinya akan 

dijadikan salah satu tolak ukur peneliti untuk menjelaskan tentang bagaimana 

implementasi yang terjadi di lapangan. 

d. Kepastian Hukum Atas Tanah 

Pendaftaran tanah merupakan wujud dari adanya kepastian hukum. 

Dengan adanya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, maka pemerintah telah 

melaksanakan kewajibannya dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak 

atas tanah yang telah terdaftar. Adapun kepastian hukum yang dimaksud adalah : 

1. “Kepastian mengenai orang/Badan Hukum yang menjadi pemegang 

hak atas tanah tersebut. kepastian berkenaan dengan siapakah 

pemegang hak atas tanah itu disebut dengan kepastian mengenai 

subyek tanah”18. 

2. “Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan 

lebar tanah. Kepastian berkenan dengan letak, batas-batas, dan 

                                                             
17Tilar,H.A.R, 2009. Kekuasaan dan Pendidikan : Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam 

pusara Kekuasaan. Jakartya : Rinika Cipta 
18Bachtiar Efendi., Op.cit., hlm 20 
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panjang serta lebar tanah ini disebut dengan kepastian obyek hak 

atas tanah”19. 

 

  Kepastian hukum atas tanah ini yang akan menjadi bukti bahwa tanah 

yang sudah terdaftar bersifat legal atau sudah diakui oleh negara baik mengenai 

pemilik, batas-batas dan lain lainnya. 

e. Sertifikat  Hak Milik 

Sertifikat Hak milik merupakan sebagai bukti telah adanya kepastian 

hukum terhadap hak atas tanah. Yang mana sertifikat  dipandang sebagai 

kekuasaan untuk menunjukkan kepemilikan atas tanah yang telah dimiliki. Bukti 

kepemilikan inilah yang menyebabkan sertifikat memiliki peranan penting. 

“Sertifikat Hak Milik adalah jenis sertifikat yang pemegangnya memiliki 

kekuasaan penuh sebagai pemilik dari lahan disebuah kawasan 

denganluas tertentu yang tercantum dalam  surat dengan waktu yang tidak 

terbatas”20. 

 

Dalam artian, pemegang sertifikat yang tercantum dalam surat tersebut 

menjadi pemilik seutuhnya sepanjang hal tersebut tidak dapat dibuktikan 

kebenarannya. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut asas negatif bertendensi 

positif. Yang mana di dalam asas negatif bertendensi positif dijelaskan bahwa 

sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan sah di dalam menunjukkan 

suatu kepemilikan atas tanah apabila tanah tersebut tidak dapat dibuktikan 

kebenarannya. Begitupun sebaliknya, apabila tanah tersebut dapat dibuktikan 

kebenarannya maka sertifikat tanah tersebut dapat dibatalkan. 

 

                                                             
19Ibid.,hlm 21 
20Lamudi,Perbedaan Hak Guna Bangunan dan Hak Milik, diakses dari 

http://lamudi.co.id/journal/perbedaan-hak-guna-bangunan-dengan-hak-milik/, pada 12 Maret 

2018  

http://lamudi.co.id/journal/perbedaan-hak-guna-bangunan-dengan-hak-milik/
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1.6  Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah bentuk penjabaran dari masing-masing konsep 

yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya definisi 

operasional akan memudahkan bagi peneliti dalam menjelaskan indikator  

implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun konsep yang 

akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian terkait implementasi 

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu adalah sebagai 

berikut : 

1. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

berbasis Partisipasi Masyarakat dalam mewujdukan Kepastian 

Hukum atas Tanah di Kota Batu 

a) Komunikasiberkaitan dengan Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Tanah 

Sistemtatis Lengkap 

b) Sumber Daya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia Yang Terlibat 

dalam Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap serta Sumber Daya 

Anggaran yang digunakan dalam PTSL 

c) Disposisiberkaitan denganSikap Pelaksana Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap 

d)  Struktur Birokrasiberkaitan denganStandar Operasional Prosedur 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

2. Faktor Penghambat Implementasi Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap 

a. Internal 
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b. Eksternal 

1.7  Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah sistematis yang dilakukan oleh 

peneliti dalam memperoleh data di Lapangan terkait yang telah di teliti dengan 

tujuan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor 

Imam Gunawan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara 

holistic (utuh)21. 

1. Jenis Penelitian 

Di dalam penelitian mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Hidayat Syah 

penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian yang sedang diteliti 

pada suatu masa tertentu22. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberika informasi 

mengenai data yang diperlukan oleh peneliti. Kegunaan sumber data adalah 

mencari informasi dan mengumpulkan data valid yang kemudian diolah oleh 

                                                             
21Imam Gunawan, 2013, Metode Penelitian Kualitatif : teori dan Praktik, jakarta, Bumi aksara, 

hlm 80. 
22Hidayat Syah, 2010,  Pengantar umum metodologi penelitian pendidikan pendekatan verifikatif, 

Pekan Baru, Suska Press. 
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peneliti. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu primer dan 

skunder. Adapun bentuk penjabarannya adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

pihak pertama melalui observasi secara langsung dan hasil wawancara kepada 

pihak yang terkait dengan pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah 

sistematis lengkap berbasis Partisipasi dalam Upaya Mewujudkan kepastian 

Hukum atas Tanah di Kota Batu. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data ke dua atau biasa disebut sebagai data 

pendukung dari adanya data primer. Dalam hal ini data sekunder  diperoleh secara 

tidak langsung guna untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder yang 

digunakan oleh peneliti berupa  buku, Jurnal, skripsi serta Internet. Selain itu, data 

sekunder ini juga diperoleh oleh peneliti dari dokumen Kantor Pertanahan Kota 

Batu serta dari dokumen Peraturan Menteri.   

3. Teknik Pengambilan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati 

segala sesuatu guna memperoleh informasi langsung di lapangan terkait dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. Di dalam Observasi ini yang dilakukan peneliti 

berupa observasi langsung tentang pengumpulan data serta pembagian sertifikat 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti 

dengan Narasumber terkait. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh jawaban 

mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Adapun jenis wawancara yang 

digunakan oleh peneliti adalah wawancara langsung. Yang mana di dalam 

penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dari 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap seperti Pihak Pelaksana dari 

Kantor Pertanahan Kota Batu, Panitia Desa Gunungsari hingga masyarakat yang 

mengikuti program pendaftaran tanah. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti dari 

sekumpulan dokumen atau catatan yang tersimpan sebagai bahan untuk  

menafsirkan fenoma sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. Di dalam teknik pengambilan data berupa dokumentasi, peneliti 

menganalisa terhadap dokumen data pendaftaran tanah,  serta laporan mengenai 

penerbitan sertifikat tanah. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai 

situasi dan kondisi dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, 

pemilihan subyek penelitian sangat diperhatikan oleh peneliti agar peneliti dapat 

memperoleh data secara lengkap dan valid. 

Adapun subyek  dalam penelitian ini adalah : 
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a. Ketua Pelaksana, Sekretaris serta Panitia Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kota Batu 

b. Panitia Desa yang terlibat dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap 

c. Masyarakat Desa Gunungsari, sebagai sasaran obyek dari Program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap sehingga penting untuk dijadikan subyek penelitian. 

Adapun masyarakat tersebut nantinya akan terbagi ke dalam tiga kriteria 

pertama, 2 masyarakat dari Dusun Brau, 2 masyarakat dari Dusun Celaket dan 

2 Masyarakat dari Dusun Pagergunung. Keenam masyarakat tersebut bersifat 

homogen, sehingg dianggap relevan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai 

subyek penelitian karena mewakili kriteria dari masyarakat sebagai sasaran 

obyek pendaftaran tanah. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan 

penelitian terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Lokasi Penelitian 

dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Batu  di Jalan Mawar No. 12 Songgokerto 

Kecamatan Batu Kota Batu. Sedangkan untuk data pendukungnya dilakukan di  

masyarakat Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kantor 

Pertanahan Kota Batu merupakan aktor pelaksana dari program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap. Sedangkan untuk masyarakat Desa Gunungsari sendiri 

merupakan sasaran objek dari pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. 
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6. Teknik Analisis Data 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Maka penulis akan 

menggunakan analisis data yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman 

(1992) yakni analisis data kualitatif . Analisa data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh23. 

Kegiatan analisis terdiri dari reduksi data, penyajian data atau display dan 

penarikan data kesimpulan atau verifikasi24 

a. Reduksi Data 

Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan serta penyederhanaan , 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam Reduksi 

data dimulai sejak pengumpulan data awal, serta membuat ringkasan yang terjadi 

di lapangaan guna dengan menyisihkan data ataupun  informasi yang tidak 

relevan  dan hanya berfokus pada pokok permasalahan terhadap Implementasi 

program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap. 

b. Display Data 

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya berupa mendisplaikan data. 

Dalam mendisplay data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat 

seperti membuat bagan hubungan antar kategori serta membuat teks naratif yang 

                                                             
23Sugiyono, 2010, Metode Penelitian  & Pengembangan (Research and Development), Bandung, 

Alfabeta, Hlm 243. 
24Gunawan, 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Bumi Aksara. 
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mudah dipahami.. Dengan mendisplaikan kata, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang sedamg terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami dari hasil tersebut. adapun tujuannya untuk 

memperkuat hasil reduksi data untuk dioalah lebih lanjut. Sehingga pada akhirnya 

akan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap bagaimana Implementasi Program 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dalam mewujudkan kepastian 

hukum Atas Tanah  

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya dalam analisis data berupa penarikan kesimpulan. 

Dalam penarikan kesimpulan diharapkan dapat memperoleh temuan baru dari 

hasil yang telah diteliti atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih terlihat kabur, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas dan terperinci.  
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1.8 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  

                                                     : data mengenai fakta/permasalahan 

 

                                                     : Indikator Teori  C. Edward III Yang digunakan Oleh Peneliti 

                                                     : Indikator yang diteliti  

Fenomena Kota Batu 

1. Sumber Daya Alam ( jumlah 

luas tanah melimpah) 

2. Tanah Banyak yang belum 

Terdaftar 

Legalitas 

Kepemilikan 

Tanah 

Pendaftaran 

Tanah 

Pelaksanaan 

PTSL 

Permasalahan : 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat serta pengetahuan 

masyarakat terhadap pentingnya program pendaftaran tanah. 

2. Kurangnya kesiapan Pemerintah dalam mengikuti Program 

Pendaftaran Tanah. 

3. Biaya relatif mahal serta proses pengurusan yang terlalu 

lama dalam program rutinan pendaftaran tanah. 

Komunikasi Sosialisasi Kebijakan 

Sumber 

Daya 

Anggaran

nn 

Manusia 

Pelaksana 

PTSL 

Disposisi Sikap 

pelaksana 

Struktur 

Birokrasi 

SOP 

Pelaksanaan 

PTSL 

Partisipasi 

Masyarakat 
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 Salah satu permasalahan bidang pertanahan Khususnya terkait pendaftaran 

tanah adalah Biaya yang relatif mahal serta proses pengurusan yang terlalu lama 

dalam program rutinan pendaftaran tanah. Selain itu, Pelaksanaan pendaftaran 

tanah yang telah diselenggarakan oleh Indonesia baik dari Pemerintah Kota 

maupun Pemerintah Kabupaten khususnya Pemerintah Kota Batu masih belum 

berjalan secara optimal. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu sebab 

Pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Agraria membuat kebijakan 

program berupa  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang dikenal dengan 

sertifikat massal untuk dilaksanakan oleh daerah tingkah II yaitu  Pemkot/Pemkab 

diseluruh wilayah Indonesia. Terlebih dengan masih banyaknya tanah-tanah yang 

belum terdaftar khsusunya di Kota Batu. Sehingga dengan adanya Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini diharapkan dapat mempercepat tanah-

tanah yang belum terdaftar dengan mewujudkan desa lengkap serta untuk 

mewujudkan kepastian hukum atas tanah di wilayah Republik Indonesia 

khususnya Kota Batu. 

 Adapun untuk mengkaji pelaksanaan Program PTSL di Kota Batu tersebut 

peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III sebagai kerangka 

acuan yang terdiri dari berbagai Indikator. Yang mana Indikator-Indikator tersebut 

nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan sejauh mana 

pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi 

masyarakat dalam upaya mewujudkan kepastian hukum Atas Tanah di Kota Batu 

serta bagaimana tindakan Pemerintah Kota Batu khusunya Kantor Pertanahan 

dalam mengatasi permasalahan yang ada. 


