
24 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti 

akan menjabarkan beberapa pengertian yang relevan sebagai tumpuan dalam 

melakukan pembahasan lebih lanjut. Yang mana, pada bab ini akan dijelaskan 

terkait dengan teori serta konsep yang digunakan untuk menjelaskan masalah 

penelitian. Adapun teori dan konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ialah sebagai berikut : 

2.1      Kebijakan Publik 

 Kebijakan publik menjadi salah satu pembahasan yang tidak pernah 

berhenti dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan masyarakat maupun 

lingkungan Pemerintahan. Yang mana kebijkan publik sangat erat kaitannya 

dengan Pemerintah dan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam 

kehidupan masyarakat. Adapun salah satu ahli berpendapat bahwa kebijakan 

publik adalah : 

“sesuatu yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan25. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan sebuah 

pilihan, hal tersebut berarti merefleksikan respon Pemerintah terhadap 

permasalahan di masyarakat antara menyelesaikan atau tidak26” 

 

Sedangkan definisi lain juga menyatakan bahwa kebijakan publik adalah : 

“serangkain tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok 

atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana terdapat 

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan 

                                                             
25Thomas R. Dye dalam Nawawi, Ismail, 2009, Public Policy : Analisa, Strategi advokasi Teori 

dan Praktek, Surabaya : PNM, hlm 8 
26 Ibid,. 
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(kesempatan-kesempatan), di mana kebijakan tersebut di usulkan agar 

berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud27”. 

 

Pemerintah merupakan representasi dari masyarakat dalam menjalankan 

kehidupan bernegara,. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu menyelesaikan 

permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang terjadi di lingkungan 

masyarakat, baik melalui usulan-usulan kegiatan dari masyarakat setempat 

maupun dari pihak Pemerintah Sendiri. Melalui kebijakan publik, permasalahan 

ataupun hambatan-hambatan yang ada di lingkungan masyarakat terssebut 

diselesaikan. Sehingga permasalahan atau hambatan-hambatan tersebut sudah di 

minimalisir dengan dilaksanakannya kebijakan publik. Dalam artian, kebijakan 

publik merupakan jawaban dari Pemerintah terhadap fenomena-fenomena yang 

terjadi di masyarakat. 

Begitu pula dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) yang merupakan program Pemerintah terkait dengan Program Pendaftaran 

Tanah. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar di Indonesia bahkan di Kota 

Batu akan berdampak pada jaminan kepastian hukum atas tanah yang ada di 

masyarakat terutama dalam persengkataan terhadap hak milik atas tanah. Maka 

program tersebut dikeluarkan guna meminimalisir terjadinta sengketa terhadap 

hak milik atas tanah di Indonesia khususnya di Kota Batu. selain itu, program 

tersebut terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum atas tanah dengan 

menyentuh sisi hukum. Yang mana serangkaian upaya mewujudkan  jaminan 

                                                             
27 Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi kasus, Bandung : CV Alfabeta. 

Hlm 7 
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kepastian hukum atas tanah tersebut dilakukan dengan mekanisme bantuan berupa 

pendaftaran tanah. 

Adapun proses kebijakan publik sendiri terdiri dari lima tahap, yakni 

agenda setting, formasi, penetapan, penerapan/implementasi dan evaluasi28. 

 

Agenda setting merupakan suatu kegiatan dimana serangkaian 

permasalahan yang muncul dan memiliki prioritas untuk segera diselesaikan. 

Tahap selanjutnya berupa formulasi kebijakan, di dalam formulasi kebijakan suatu  

ide-ide ataupun gagasan yang di rumuskan guna untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang telah muncul di lapangan. Kemudian tahap 

selanjutnya ada penetapan, yang mana dalam tahap ini merupakan tahap untuk 

menentukan solusi yang paling tepat yang akan ditetapkan sebagai bentuk dari 

kebijakan itu sendiri. Sedangkan tahap selanjutnya ialah implementasi kebijakan, 

pada tahap ini kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang telah 

ditetapka, dengan harapan masyarakat dapat merasakan manfaat maupun dampak 

dari adanya kebijakan yang telah berlangsung tersebut. Tahap terakhir berupa 

evaluasi kebijakan, di mana dalam tahapan ini kebijakan akan ditinjau kembali 

untuk menentukan apakah kebijakan yang telah dilaksanakan sudah meraih 

sasaran. Tidak hanya itu saja, di dalam tahap evaluasi ini feedback dari 

lingkungan juga diperlukan sebagai bahan pertimbangan. Adapun feedback 

tersebut dapat berupa hambatan-hambatan maupun saran yang berfungsi dalam 

memperbaiki kebijakan itu sendiri. 

                                                             
28 Hamdi, Muchlis, 2014, Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi, Bogor : Ghalia 

Indonesia. Hlm 36 
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Di dalam penulisan ini, peneliti akan melakukan penelitian pada salah satu 

tahap yang telah dijelaskan yaitu mengenai penerapan atau dengan kata lain 

implementasi kebijakan. Yang mana peneliti akan melakukan penelitian 

implementasi terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota 

Batu. 

2.2  Implementasi Kebijakan 

 Salah satu tahap setelah kebijakan publik dirumuskan ialah Implementasi 

Kebijakan. Kata Implementasi berasal dari suku kata bahasa inggris 

“implementation”, kata ini memiliki arti sebagai penerapan ataupun pelaksanaan. 

Dalam artian, implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari adanya 

kebijakan. Yang mana di dalam implementasi kebijakan ini suatu kebijakan dapat 

benar-benar dilihat dan dirasakan. 

 Disisi lain, Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas 

merupakan alat administrasi hukum. Di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur 

maupun teknik saling bekerja bersama-sama dalam menjalankan kebijakan guna 

meraih dampak atau tujuan yang diinginkan29. 

 Sedangkan Salah satu ahli juga menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan adalah : 

“memahami apa yang senyatanyya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijaksanaan yaitu setiap peristiwa maupun kegiatan-

kegiatan yang timbul sesudah diberlakukannya pedoman kebijaksanaan 

negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 

ataupun guna menimbulkan dampak nyata pada suatu masyarakat30. 

 

                                                             
29 Budi, Winarno, Opcit,. 
30 Solichin, Abul Wahab,2008,Analisis Kebijakan Publik, Malang : UMM Press. Hlm 65 
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 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai aktor, yang 

mana di dalam pelaksanaannya kebijakan ini akan memberikan dampak yang 

timbul di masyarakat sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Maka 

kebijakan yang telah dirumuskan tersebut akan terasa manfaatnya apabila 

Pemerintah dapat bekerja sama dengan baik dalam pelaksanannya. Sebagai 

konsep tersebut, dalam implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) Pemerintah juga bekerjasama dengan masyarakat dan 

pendamping desa guna mendorong keberhasilan dari adanya program tersebut. 

 Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan tidak 

selalu berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang ada juga dapat mempengaruhi 

tingkat keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan. Salah satunya adalah  

model implementasi kebijakan yang dimiliki oleh George Edward III. Yang mana 

dalam melaksanakan implementasi Edward menyarakan :  

“untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan 

menjadi efektif, yaitu Communication, resource, disposition or atitudes 

dan bureaucratic structures”31. 

 

 Pertama, komuikasi berkaitan dengan penyampaian informasi dari 

pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Penyampaian informasi  tersebut 

bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaksana kebijakan 

tentang isi, arah, tujuan dan kelompok sasaran dari kebijakan yang ada. 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang dibuat 

oleh Pemerintah guna mempercepat proses pendaftaran tanah-tanah di seluruh 

                                                             
31 Ibid,. Hlm 140 



29 

 

wilayah Indonesia yang saat ini terbilang cukup tinggi tanah yang belum terdaftar, 

hal ini selaras dengan isi dari UUPA pasal 19 yang menjelaskan bahwa 

Pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pendaftaran tanah guna 

mewujudkan kepastian hukum atas tanah. 

  Sumber daya merupakan variabel kedua dari adanya teori impelementasi 

kebijakan milik Edward. Sumber daya tersebut dapat berupa Sumber daya 

keuangan, sumber daya manusia sebagai pelaksana maupun mencakup dengan 

adanya ketersediaan teknologi dan informasi. Adanya sumber daya sangat 

berperan dalam proses penyaluran kebijakan agar sampai kepada masyarakat.. 

Tanpa adanya sumber daya tentu akan memberikan dampak yang tidak efektif di 

dalam pelaksanaan kebijakan. Begitupun, dengan Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa adanya sumber daya, baik  manusia maupun 

anggaran tentu akan menghambat pelaksanaannya itu sendiri. Hal ini dikarenakan 

sumber daya menjadi salah satu faktor penentu dalam berjalan atau tidaknya suatu 

kebijakan. 

 Ketiga, Disposisi berkaitan dengan karateristik atau sikap dari pelaksana 

kebijakan. Disposi erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi dari para 

pelaksana kebijakan. 

 Selanjutnya adalah birokrasi, birokrasi erat kaitannya dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dari Pelaksana Kebijakan. Dalam hal ini SOP Yang 

dimaksud dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

disesuaikan dengan Standar operasional Prosedur yang berlaku di Kantor 

Pertanahan Kota Batu. 
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 Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Milik George Edward III 
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 Berdasarkan penjelasan di atas mengenai model implementasi milik 

edward dapat disimpulkan bahwa poin utama dari proses implementasi kebijakan 

terletak pada kerjasama antar pelaksana baik ditingkat pusat maupun perumus 

kebijakan, pelaksana mitra hingga kelompok sasaran memiliki perananan penting 

guna mencapai keberhasilan implementasi. Begitupun, dengan Program 

Pendaftraran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak hanya menyelaraskan 

tujuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, melainkan juga dari pihak 

pendamping selaku implementor dari program tersebut. Partisipasi masyarakat 

dalam keikutsertaannya sebagai penerima program bantuan pendaftaran tanah 

juga merupakan salah satu indikator utama yang digunakan dalam menentukan 

keberhasilan implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

 

 

                                                             
32 Widodo, Joko,2011, Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Analisis Poses Kebijakan Publik, 

Malang : Bayu Meida. Hlm 107 

Resource 

Communication 

Bureaucratic 

Structure 

Dispotition 

Implementation 



31 

 

2.3  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

 Pendaftaran Tanah adalah kewajiban dari Pemerintah dalam mewujudkan 

kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Di Indonesia sendiri telah 

melaksanakan program terkait pendaftaran tanah diantaranya PP No 24 Tahun 

1997, Prona hingga yang terbaru Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL). 

Adapun Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah : 

“kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak  bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya 

yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan 

data fisik dan  data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek 

Pendaftaran Tanag untuk keperluan pendaftarannya”33.  

 

 Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebenarnya 

merupakan program pembaharuan dari program sebelumnya yang bernama Prona 

(Proyek Nasional). Target dan sasaran dari PTSL lebih komplek dibandingkan 

dari program sebelumnya. Jika pada program sebelumnya target dari setiap desa 

yang ditunjuk berkisar 1-2% dari jumlah tanah yang dimiliki oleh setiap desa dan 

sasarannya hanya masyarakat kelas menengah kebawah. Akan tetapi, pada PTSL 

target yang diberikan jauh lebih besar di setiap masing-masing daerah. Pada 

Tahun 2017 Kota batu mendapatkan target 2.000 bidang tanah untuk 

dilaksanakan. Adapun jumlah target bidang tanah dalam setiap daerah berbeda-

beda, hal ini didasarkan pada jumlah potensi masing-masing daerah. Yang mana 

setiap orang bisa mengikuti program tersebut baik dari kalangan ekonomi bawah, 

maupun ke atas. 

                                                             
33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 

2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017. 
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 Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah suatu 

program Pendaftaran tanah, yang memiliki hasil akhir berupa sertifikat tanah hak 

milik. Adapun tujuan dari adanya Program PTSL sendiri ialah : 

“untuk percepatan pendaftaran tanah dalam pemberian kepastian hukum 

dan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat secara pasti, 

sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi 

negara, serta mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa konflik 

pertanahan34” 

 

Sesuai dengan tujuan dari PTSL di atas, maka keberadaan PTSL dapat 

memberi beberapa manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Republik 

Indonesia Khususnya Kota Batu. Pertama, perlindungan keamanan. 

Perlindungkan keamaan yang dimaksud disini berupa adanya kepastian hukum 

terhadap hak atas tanah yang telah di miliki, sehingga dengan adanya pendaftaran 

tanah yang memiliki hasil output berupa sertifikat tanah ini tentu akan 

memberikan perlindungan hukum terhadap tanah yang dimiliki karena sudah ada 

kepastian mengenai subyek dan obyek tanah tersebut. sehingga hal ini dapat 

meminimalisir terjadinya konflik terkait hak milik atas tanah. Kedua, 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Hasil akhir dari program PTSL berupa 

sertifikat hak milik, dengan adanya sertifikat hak milik maka masyarakat yang 

belum memiliki pekerjaan tetap atau memiliki usaha dengan modal yang terbatas 

dapat menjadikan sertifikat sebagai jaminan ke Bank untuk memperoleh modal 

dalam pengembangan usaha. Dalam artian, Bank yang dirujuk adalah Bank 

Pemerintah yang memiliki suku bunga relatif kecil. sehingga masyarakat juga 

                                                             
34 Ibid,. Hlm 7 
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tidak terlalu terbebani dalam melakukan cicilan pembayaran ketika usaha yang 

dijalankan masih dalam taraf berkembang. 

2.4  Partisipasi Masyarakat 

 Istilah partisipasi berasal dari kata Participation yang berasal dari bahasa 

inggris, yang mana kata tersebut kemudian di serap ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi Partisipasi dengan memiliki arti sebagai pengikutsertaan. Dalam artian, 

partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Philipus M. 

Hadjon mengemukakan partisipasi masyarakat : 

“berkaitan dengan konsep keterbukaan, di mana tanpa keterbukaan 

pemerintah, tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran sertanya 

dalam kegiatan-kegiatan pemerintah35” 

 

Sedangkan Adisasmita dengan tegas mengatakan bahwa : 

“partisipasi anggota masyarakat merupakan keterlibatan anggota 

masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang 

dikerjakan di dalam masyarakat36” 

 

 Sedangkan definisi lain menjelaskan partisipasi adalah : 

“wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses 

desentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari 

bawah atau bottom up dengan mengikutsertakan masyrakat dalam proses 

perencanaan dan pembangunan masyarakatnya37”. 

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan 

keterlibatan anggota masyarakat dalam melaksanakan perannya di Pemerintah. 

Sama halnya dengan PTSL, Partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna 

mendukung keberhasilan dari adanya implementasi. 

                                                             
35Ni Made Ari Yuliartini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, Partisipasi Masyrakat dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Kertha Patrika Vol 33 No 1 Januari 2008 
36 Adisasmita, 2006, hlm 34 
37 Tilar, Op.Cit,. 
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Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan ataupun kebijakan yang 

ada di masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Seperti yang di 

katakan oleh salah satu ahli  terkait tipologi partisipasi masyarakat bahwa : 

Ada tujuh macam tipologi partisipasi masyarakat diantaranya partisipasi 

pasif, partisipasi Informatif, Partisipasi Konsultasi, Partisipasi 

Fungsional, Partisipasi Interaktif, Partisipasi Intensif serta Partisipasi 

Self Mobilization38”. 

 

Adapun bentuk penjabaran dari adanya tipologi masyarakat tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1). Partisipasi Pasif, dalam partisipasi pasif ini masyarakat berpartisipasi secara 

langsung dengan cara diberitahu apa yang sedang terjadi dilapangan oleh para  

pelaksana kebijakan ataupun program tersebut. Akan tetapi, pada partisipasi ini 

tanggapan masyarakat terhadap suatu kebijakan tidak dihiraukan oleh para 

pelaksana, karena pada partisipasi ini Pelaksana lebih memihak kepada 

kalangan tertentu diluar konteks sasaran dari kebijakan itu sendiri. 

2). Partisipasi Informatif, dalam partisipasi informatif masyarakat lebih memiliki 

peran dibandingkan dengan partisipasi pasif. Yang mana di dalam partisipasi 

ini, partisipasi yang dilakukan masyarakat berupa menjawab pertanyaan 

ataupun kuisioner dari para peneliti kebijakan. Akan tetapi, di dalam partisipasi 

ini masyarakat tidak memiliki peran dalam proses penyelesaian suatu 

kebijakan, karena hasil dari penelitian kebijakan tidak dibahas langsung 

bersama para partisipan/masyarakat. 

                                                             
38Fatimah,Siti,2012,Skripsi Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat  

dalam Pembuatan E-KTP di Desa Tratak Buluk Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar,Pekanbaru : Uin Suska Riau. Hlm 21 
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 3). Partisipasi Konsultasi, dalam partisipasi ini masyarakat berpartisipasi dengan 

cara sharing kepada para pelaksana kebijakan maupun peneliti kebijakan. Akan 

tetapi, para pihak kepentingan tidak berkewajiban untuk menindaklanjuti 

tanggapan yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap apa yang ada di 

lapangan. 

4). Partisipasi fungsional, dalam partisipasi ini, masyarakat akan melakukaan 

partisipasi dengan cara membentuk beberapa kelompok kepentingan untuk 

mencapai tujuan yang telah mereka sepakato di awal. Awalnya, kelompok 

masyarakat yang sudah terbentuk tersebut bergantung pada fasilitator yang 

telah ada. Akan tetapi, selanjutnya mereka mampu melakukan cara untuk 

mencapai tujuannya tersebut dengan secara mandiri. 

5). Partisipasi interaktif, dalam partisipasi interaktif masyarakat berpartisipasi 

dengan ikut serta menelaah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan bersama 

pihak kepentingan yang mengarah pada perencanaan dan pembentukan 

kegiatan yang ada di lapangan. Pada Partisipasi ini, msyarakat memiliki peran 

terhadap keputusan yang telah diberikan oleh para pihak kepentingan. 

6). Partisipasi intensif, dalam partisipasi intensif yang dilakukan oleh masyarakat 

berupa pengorbankan tenaga dan pikirannya dalam kegiatan tertentu di 

lapangan yang bertujuan  untuk memperoleh imbalan/jasa. Dan ketika imbalan 

sudah tidak diberikan kepada para partisipan, maka masyarakat tidak memiliki 

andil untuk melanjutkan kegiatan tersebut di lapangan. 

7). Partisipasi Self Mobilization, di dalam partisipasi ini masyarakat berpartisipasi 

dengan secara bebas  dan tanpa adanya paksaaan dari orang lain dalam 
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mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki. Yang mana dalam 

partisipasi ini masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya 

yang telah ada di dalam masyarakat. 

Pada dasarnya tidak ada jaminan bahwa suatu program dapat 

berkelanjutan hanya dengan proses partisipasi semata. Akan tetapi, tanpa ada 

partisipasi dari masyarakat suatu program juga dapat dikatakan tidak berjalan 

secara maksimal. Hal ini dikarenakan partisipasi sangat berpengaruh dalam 

penentuan keberhasilan dari implementasi itu sendiri. Sama halnya dengan PTSL, 

partisipasi juga berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atas suatu program. 

Walaupun bentuk partisipasi yang diberikan berbeda-beda. 

Sedangkan ahli lain juga menjelaskan bahwa : 

“ada empat macam jenis partisipasi yaitu partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan 

kemanfaatan serta partisipasi dalam evaluasi39”. 

 

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi 

masyrakat dengan cara menentukan gagasan maupun pendapat tentang sesuatu hal 

yang akan menjadi kesepakatan bersama di dalama menentukan suatu kebijakan. 

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan adalah partisipasi yang dilakukan 

masyarakat dengan cara terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan. 

Keterlibatan masyarakat tersebut bisa berupa tenaga, maupun pikiran dalam 

pelaksanaan kebijakan, sehingga partisipasi yang dilakukan tersebut juga dapat 

sebagai penentu keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Ketiga, 

partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan ini tidak terlepas dalam penilaian atas 

                                                             
39Siti,Irene,Astuti D,2009,Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pendidikan,Yogyakarta :FIP Uinye. 

hlm 34 
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pelaksanaan program. Apakah program yang telah dilaksanakan tersebut telah 

memberikan manfaat ataupun dampak secara langsung kepada masyarakat. Dan 

yang terkahir, partisipasi dalam evaluasi adalah masyarakat berpartisipasi untuk 

memberikan penilaian apakah program yang telah dilaksanakan tersebut telah 

berhasil atau mengalami penyimpangan. Di dalam partisipasi penilaian tersebut 

masyarakat dapat melakukan penilaian sesuai indikator penilaian yang telah ada 

seperti mengenai kualitas dan kuantitas dari kebijakan itu sendiri 

2.5  Kepastian Hukum Atas Tanah 

 Kepastian hukum merupakan wujud tunggal dari tujuan diberlakukannya 

pendaftaran tanah. Yang mana kepastian hukum dari pendaftaran tanah ini bersifat 

Rechtscadaster. Rechtscasdaster artinya untuk kepentingan pendaftaran tanah saja 

dan hanya mempermasalahkan haknya apa dan siapa pemiliknya, bukan untuk 

keppentingan lain seperti perpajakan40. 

 Sedangkan definisi lain, menjelaskan bahwa apa yang dimaksud kepastian 

hukum ialah : 

1. Kepastian mengenai Badan Hukum atau orang yang menjadi pemegang 

hak atas  tanah tersebut. yang mana kepastian berkenaan dengan 

siapakah pemegang hak atas tanah itu disebut dengan kepastian subyek 

tanah41. 

2. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang maupun 

lebar. Kepastian berkenaan dengan hal tersebut disebut dengan kepastian 

obyek hak atas tanah42. 

 

                                                             
40Prof.Dr.Mhd Yamin Lubis,SH,Ms,CN,Abd.Rahim Lubis,SH,M.Kn,2010,Hukum Pendaftaran 

Tanah, Bandung : CV Mandar Maju. Hlm 167 
41Bachtiar Efendi,Op.Cit,. 
42 Ibid,. 
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Dalam artian, kepastian hukum dari pendaftaran tanah ini yang dimaksud  

berfungsi untuk melindungi kepemilikan seseorang atas sebidang tanah yang 

mencakup luas tanah, batas-batas atas tanah, serta pemegang hak atas itu sendiri. 

2.6  Sertifikat Hak Milik 

Sertifikat hak milik merupakan jenis sertifikat yang pemegangnya 

memiliki penguasaan atas tanah secara legal sebagai pemilik dari lahan disebuah 

kawasan tertentu dengan luas yang sudah tercantum dalam surat dengan waktu 

yang tidak terbatas43.  

Sedangkan definisi lain menjelaskan sertifikat ialah : 

“surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, 

hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-

masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang bersangkutan44”. 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemegang sertifikat 

memiliki kekuasaan penuh yang bersifat legal sebagai pemilik lahan dari kawasan 

tertentu yang sesuai dengan isi dari sertifikat. Keabsahan dari sertifikat tersebut 

legal selama sertifikat tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi, jika 

sertifikat yang ada dapat dibuktikan kebenarannya maka sertifikat tersebut dapat 

dibatalkan. Hal ini dikarenakan negara Indonesia menganut asas negatif 

bertendensi positif dalam memaknai hukum pertanahan. Sama halnya dengan 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana ouput atau 

hasil akhir dari kebijakan ini berupaka sertifikat tanah. 

 

 

                                                             
43 Lamudi,Op.Cit. 
44 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 



39 

 

2.7  Literatur Review 

No Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Herman Madjid, 

Implementasi 

Kebijakan Pendaftaran 

Tanah Pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Donggala Provinsi 

Sulawesi Tengah. 

Penelitian Kualitatif Implementasi kebijakan 

Pendaftaran Tanah 

Kabupaten Donggala belum 

berjalan secara baik, dengan 

rincian sebagai berikut : 

Dilihat dari standart dan 

sasaran kebijakan belum 

berjalan dengan baik. Hal 

ini terlihat dari masih 

lamanya waktu pendaftaran 

tanah hingga diterbitkan 

sertifikat. 

Dilihat dari Sumber Daya, 

Sarana dan Prasarana belum 

memadai serta jumlah 

pegawai yang masih masih 

minim. 

2. Aditya Nursamsi 

Mohammad, Herman 

Johannis Kaawoan. 

Kebijakan Pendaftaran 

Tanah Sistematis 

Lengkap di Kota 

Manado. 

Penelitian Kualitatif Dilihat dari beberapa 

indikator yang meliputi 

seperti Komunikasi, 

Disposisi, Standar 

Operasional Prosedur dan 

Sumber Daya telah 

menunjukkan implementasi 

PTSL di Kota Manado telah 

berjalan dengan baik dan 

Efektif, meliputi : 

Komunikasi, sosialisasi 

yang dilakukan oleh pihak 

kantor 

 

 

 

 

 

 


