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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan 

kapada manusia. Tanah juga menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup 

manusia. Hal ini dapat dibuktikan dari lahir hingga meninggal dunia, manusia tidak 

dapat di lepaskan dari tanah sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dalam 

sejarah peradaban umat manusia di dunia, tanah merupakan faktor penentu dalam 

setiap fase kehidupan. Dimana tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang sangat 

tinggi, akan tetapi juga memiliki nilai filosofis, sosial, politik dan juga kultural. Tidak 

heran jika selama ini tanah menjadi harta yang istimewa sehingga sering kali memicu 

berbagai masalah yang cukup rumit. Di Indonesia tanah memiliki kedudukan yang 

sangat istimewa. Hal tersebut terlihat dari sikap masyarakat Indonesia yang 

menganggap tanah sebagi simbol status sosial hingga saat ini. 

Menyadari nilai dan pentingnya tanah para founding father Negara Kesatuan 

Republik Indonesia merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas 

dan filosofis substansial di dalam konstitusi, yaitu Pada Pasal 33 ayat 3 Undang-

Undang Dasar 1945, yang berbunyi: Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat.1 Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami jika Bangsa dan Negara 

Indonesia merupakan pemilik tanah. Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah 

                                                             
1 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta: 2012, hlm. 1-2. 
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tidak hanya sebagai pemilik tanah, akan tetapi juga berperan sebagai penguasannya. 

Berdasarkan segi substansial, dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan secara 

yuridis untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, serta peruntukan, 

persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk dalam mengatur dan menentukan 

hubungan-hubungan hukum anatara subyek dan perbuatan-perbuatan hukum dalam 

pertanahan. 

Adapun wujud dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut di 

implementasikan oleh pemerintah dengan memberikan aturan mengenai penguasaan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah guna memberikan jaminan dan kepastian hak bagi 

pemilik bidang tanah. Salah satu bentuk kewenangan tersebut yaitu melalui legalisasi 

atau pendaftaran tanah. Dimana pendaftaran tanah merupakan suatu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh Negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah secara terus menerus 

dan teratur, berupa pengumpulan keterangan data tertentu mengenai objek tanah-tanah 

tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan penyiapan dan penyajian 

bagi kepentingan rakyat, dalam rangka pemberian jaminan kepastian hak pada bidang 

pertanahan, termasuk penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah.2 

Tanpa adanya sertifikat, posisi masyarakat atas tanah yang di miliki sangat lemah.  

Indonesia dengan luas wilayah mencapai 850 juta hektar, yang terdiri dari 191 

juta hektar daratan, dan 649 juta hektarnya terdiri dari lautan. Dengan luasnya wilayah 

daratan yang dimiliki Indonesia sebanyak 124,19 juta hektar atau 64, 93% masih 

berupa jenis wilayah hutan lebat, dan hutan sejenisnya, dan hutan belukar. Sisa dari 

                                                             
2 Waskito dan Arnowo Hadi, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Penada Media Group, 

Jakarta: 2019, hlm.3. 
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jumlah luas tesebut yaitu 67,08 juta hektar atau 35, 07% sudah dijadikan tempat 

budidaya dengan berbagai wilayah kegiatan seperti perkebunan serta lain-lain. 

Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam 

rencana startegisnya melalui pendaftaran tanah program PTSL menunjukkan bidang 

tanah yang telah dilegalisasi pada tahun 2017-2018 sebanyak 9,4 juta bidang tanah 

melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 8 juta bidang tanah. Sedangkan pada 

tahun 2019 ini di targetkan lebih dari 10 juta bidang tanah di Indonesia dapat 

terlegalisasi.3 

Pentingnya legalisasi terhadap hak-hak atas tanah memiliki beberapa alasan. 

Pertama, legalisasi memberikan jaminan dan kepastian hak kepemilikan tanah bagi 

orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat melalui legalisasi 

tanah dapat mencegah terjadinya sengketa tanah. Dengan adanya sertifikat tentunya 

akan memberikan perasaan tenang dan tentram kepada para pemiliknya karena 

dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun.4 Kedua, pemberian 

sertifikat melalui legalisasi tanah dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan 

tanah. Ketiga, dengan pemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan 

apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan norma, undang-undang, dan kesusilaan. 

                                                             
3 Data kementrian ATR/BPN, diakses Tanggal 18 Agustus, Pukul 08.00 dari: 

 https://tirto.id/kementerian-atrbpn-bagikan-94-juta-sertifikat-di-tahun-2018-ddqL 
4 Bachasan Mustafa, Hukum Agraria dalam Persfektif, Cetakan Ketiga, di terbitkan Remaja Karya, 

Bandung, 1988, hlm. 57 - 58.  

https://tirto.id/kementerian-atrbpn-bagikan-94-juta-sertifikat-di-tahun-2018-ddqL
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Di samping itu, sertifikat dapat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi apabila 

dijadikan jaminan pinjaman utang dengan hak tanggungan atas tanah.5 

Berdasarkan penjelasan mengenai pendaftaran tanah tersebut tujuan dari 

legalisasi tanah adalah untuk melakukan pemberikan jaminan dan kepastian hak atas 

tanah dalam bentuk sertifikat kepada masyarakat agar memiliki hak dan kepastian atas 

suatu bidang tanah yang disertifikatkan. Kemudian melihat banyaknya masyarakat 

kelas menengah kebawah yang selama ini bergantuang kepada tanah sebagai sumber 

kesejahtraan ataupun sumber ekonomi. Dengan adanya legalisasi tanah dalam bentuk 

sertifikat nantinya pemerintah dapat memberikan fasilitasi akses kepada masyarakat, 

baik ke tanah/lahan maupun akses ke instrumen penunjang tanah/lahan yang salah 

satunya adalah modal, baik dalam bentuk kredit maupun yang bersumber dari 

pemerintah atau swasta melalui perbankan untuk menciptakan  kesejahtraan bagi 

masyarakat. 

Adanya legalisasi melalui pendaftaran tanah nantinya juga dapat memudahkan 

pemerintah dalam mengontrol persoalan terkait pembangunan sektor 

agraria/pertanahan serta mencegah adanya persoalan yang berhubungan dengan 

ketimpangan penguasaan tanah/lahan. Nantinya tanah/lahan tidak hanya dimiliki 

ataupun dinikmati oleh masyarakat kelas menengah atas, akan tetapi juga dapat 

dimiliki oleh masyarakat kelas menegah bawah sehingga dapat menciptakan 

kesejahtraan  bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Hal tersebut menjadi 

                                                             
5 Pasal 13 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4), Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaga 
Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632)  
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perhatian bagi pemerintah untuk segera melakukan legalisasi tanah melalui program 

PTSL. 

Atas dasar tersebut pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo 

memberikan harapan kepada masyarakat terkait dengan ketimpangan penguasaan 

tanah/lahan melalui pendaftaran tanah. Dimana Presiden Joko Widodo dengan 

NAWACITA nya melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 

seluruh wilayah Republik Indonesia dimana program tersebut dikenal dengan istilah 

Reformasi Agraria (agrarian reform) yang digagas kedalam 9 Prioritas Pembangunan 

yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo. Dimana Reformasi Agraria melalui 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut  menjadi salah satu program Prioritas 

Nasional (PRONAS) agraria dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta bidang. 

Legalisai tanah melalui program PTSL yang dilakukan pemerintah tentunya 

memiliki kaitanya dengan aspek sosial dan juga politik. Dimana dalam segi sosial, 

legalisasi tanah melalui program PTSL akan memberikan keadilan sosial bagi 

masyarakat baik yang berkaitan dengan kepastian hak atas tanah, ataupun dalam 

memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi yang nantinya dapat meciptakan 

kesejahtraan bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Kemudian dalam segi politik, 

legalisasi tanah merupakan langkah politis pemerintah dalam upaya melakukan 

Reformasi Agraria (agrarian reform) yang mana telah dikeluarkan  Peraturan Mentri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tananh Sistematis Lengkap (PTSL) yang 

menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di era kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo sampai dengan tahun 2025. 
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Atas dasar tersebut kebijakan sertifikasi tanah atau yang dikenal dengan istilah 

legalisasi tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Batu adalah bagian 

kecil dari proses Reforma Agraria (agrarian reform) di Indonesia. Adanya kebijakan 

terkait dengan reforma agraria ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Adapun skema yang dilakukan oleh 

pemerintah terkait dengan penyelenggaraan reforma agraria, melalui program PTSL 

yaitu melalui pemberian sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah 

(asset reform) yang nantinya dapat digunakan sebagai akses ke sumber-sumber 

ekonomi (acces reform) sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan bagi masyarakat. 

Gagasan program pendaftaran tanah dari pemerintah pusat yang dimulai  pada 

tahun 2018 berkaitan dengan bidang pertanahan dengan memberian sertifikat kepada 

masyarakat melalui pendaftaran tanah secara sistematis telah melahirkan peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Republik 

Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi 

pedoman dalam penyelenggaraan program tersebut. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 

(1) yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya 

disingkat dengan PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 

dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua obyek pendaftaran tanah 

untuk keperluan pendaftarannya. 

Pelaksanaan PTSL ini berbeda dengan program pendaftaran tanah PRONA 

yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Dimana dalam pelaksanaan program 

PTSL dilaksanakan secara serentak dan bertahap bagi seluruh objek bidang tanah di 

wilayah Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali baik itu tingkat kabupataen/kota 
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ataupun tingkat kelurahan/desa. Yang mana PTSL dilakukan bagi seluruh objek bidang 

tanah tanpa terkecuali baik yang belum bersertifikat ataupun sudah bersertifikat dalam 

memperbaiki status data pendaftaranya. Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan 

PRONA yang mana hanya diperuntukan bagi masyarakat dengan kelas ekonomi 

menengah bawah dan tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. 

Diadakanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh 

pemerintah adalah upaya untuk melaksanakan percepatan dalam memberikan 

kepastian hak atas tanah melalui sertifikat tanah kepada masyarakat. Yang mana dalam 

prosesnya dilakukan secara relatif cepat, aman, sederhana, merata, dan akuntabel 

sehingga memudahkan bagi masyarakat yang nantinya diharapkan berdampak positif 

bagi peningkatan kesejahtraan masyarakat. Kemudian juga diharapkan dapat 

mengantisipasi dan mencegah terjadinya sengketa yang berakibat pada timbulnya 

konflik ditengah-tengah masyarakat. 

Salah satu daerah di Indonesia yang merupakan bagian dari objek PTSL adalah 

Kota Batu. Kota batu dengan luas wilayah mencapai 19.908,72 Ha yang terdiri dari 3 

Kecamatan, 4 Kelurahan dan 24 Desa adalah objek dari program PTSL.6  Program 

PTSL di Kota Batu tentunya dapat menjebatani masyarakat untuk segera melegalkan 

tanahnya agar mendapatkan jaminan perlindungan hak atas tanah. Dimana program 

legalisasi ini ditandai dengan diterbitkanya sertifikat hak atas tanah oleh Badan 

Pertanahan Nasional Kota Batu. 

                                                             
6 Badan Pusat Statistik Kota Batu, statistik daerah daerah kota batu 2016, batu, 2016, hlm. 1. 
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Legalisasi tanah adalah langkah politik pemerintah yang dijalankan oleh BPN 

Kota Batu dalam hal pendaftaran tanah, yang mana hal tersebut harus dilakukan demi 

terwujudnya kehadiran negara dalam memberikan kepastian hak dan perlindungan 

tanah masyarakat yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya sengketa dan konflik pertanahan di Kota Batu. Selain itu melalaui legalisasi 

tanah nantinya diharapkan pemerintah dapat meningkatkan ataupun menciptakan 

kesejahtraan bagi masyarakat yang tanahnya telah terlegalisasi melalui program PTSL. 

Untuk itu masyarakat diharapkan menyadari tentang pentingnya legalisasi tanah untuk 

mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang sah, yang nantinya 

juga dapat meningkatkan kesejahtraan bagi masyarakat. Langkah ini adalah tindakan 

pencegahan (preventif) agar pelanggaran terhadap hak atas tanah tidak terjadi. Atas hal-

hal tersebut di atas maka legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL di 

Kota Batu menjadi penting dan urgen untuk segera dilakukan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaiman urgensi legalisasi tanah melalui roses sertifikasi program PTSL di Kota 

Batu? 

2. Apa saja persoalan yang muncul dalam legalisasi tanah melalui proses sertifikasi 

program PTSL di Kota Batu? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan terkait pembahasan secara 

ilmiah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program 

PTSL di Kota Batu. 

2) Untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dalam legalisasi tanah melalui proses 

sertifikasi program PTSL di Kota batu. 

b. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memmberikan manfaat  secara 

teoritis yang nantinya dapat dijadikan refrensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan 

terkait dengan Urgensi legalisasi Tanah Melalui Proses sertifikasi Program PTSL di 

Kota Batu, sehingga dapat memperkaya ilmu dan kajian dalam mata kuliah Politik 

Pertanahan. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat yang bisa didapatkan terkait dengan penelitian ini adalah: Pertama, untuk 

peneliti sendiri manfaatnya adalah sebagai penambah wawasan terkait pentingnya 

legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL di Kota Batu. Kedua, yaitu 

manfaat bagi pemerintah terkait dengan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran ataupun gagasan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

proses implementasi kegiatan legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL 
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di Kota Batu. Kemudian  yang Ketiga, sekaligus yang terakhir adalah manfaat yang 

dapat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan penelitian ini dapat dijadikan informasi 

tentang pentingnya legalisasi dan persoalan-persoalan yang di hadapi dalam legalisasi 

tanah melalui proses sertifikasi program PTSL di Kota Batu. Sehingga masyarakat di 

Kota Batu dapat memanfaatkan program PTSL tersebut dengan baik untuk melegalkan 

tanah yang dimiliki. 

1.4. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan definisi yang akan menggambarkan suatu 

konsep penelitian dengan menggunakan konsep-konsep lain sebagai acuan, atau 

dengan mendefinisikan konstruk-konstruk lain.7 

Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Urgensi Legalisasi Tanah 

Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita 

untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus 

segera ditindak lanjuti.8 Sedangkan legalisasi adalah pengesahan menurut undang-

undang atau hukum.9 Proses yang membuat sesuatu menjadi legal, sah, ataupun resmi. 

Prosesnya juga bermacam-macam mulai dari pembuatan hukum positif seperti 

Undang-undang, Perpres, Perda bahkan hingga pembuatan akta-akta hukum. Dengan 

kata lain urgensi legalisasi tanah adalah suatu masalah atau persoalan penting yang 

                                                             
7 Uber, Silalahi, MetodeePenelitian Sosial, Bandung 2008, Hlm. 123. 
8 Astia Pamungkas, Pengertian Esensi dan Urgensi, diakses tanggal 22 Maret 2019, pukul 13.15. 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Legalisasi, diakses tanggal 22 Maret 2019, pukul 13.51. 



 

11 
 

melibatkan tanah untuk segera diselesaikan melalui proses-proses hukum sehingga 

membuat sesuatu menjadi legal, ataupun resmi secara hukum yaitu sertifikat hak atas 

tanah. 

b. Proses Sertifikasi 

Proses sertifikasi adalah proses pemberian bukti kepemilikan dalam bentuk 

surat keterangan (sertifikat). Sertifikasi atau sertifikat merupakan tanda atau Surat 

keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat 

digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.10  Dalam proses sertifikasi 

program PTSL ini, BPN selaku pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat sebagai 

tanda bukti kepemilikan hak atas tanah terhadap masyrakat yang mendaftarkan 

tanahnya. Pada prinsipnya legalisasi atau sertifikasi tanah adalah untuk memberikan 

legalitas dalam bentuk sertifikat terhadap hak atas tanah. Istilah sertifikat tanah dalam 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas 

tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan penerbitan sertifikat hak 

atas tanah bahwa telah menerangkan seseorang itu telah memiliki hak atas suatu bidang 

tanah. 

c. Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi 

semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu 

                                                             
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian sertifikat, diakses tanggal 22 Maret 2019, pukul 16.12. 
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wilayah desa atau kelurahan atau nama lainya yang setingkat dengan itu, yang meliputi 

pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek 

pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaranya.11 Program PTSL berkaitan dengan 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/pemerintah secara terus menerus dan 

teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah 

tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan penyiapan dan penyajian 

bagi kepentingan rakyat, dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan, termasuk penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah.12 

1.5. Definisi Operasional 

Definisi oprasional merupakan suatu upaya dengan memberikan fokus kepada 

kegiatan penelitian untuk melakukan tindakan yang perlu dilakukan dalam mengukur 

variabel dalam kegiatan penelitian. Melalui definisi oprasional peneliti dapat 

menspesifikasikan  kegiatan-kegiatan penelitian dengan mengukur suatu variabel, dan 

memberikan batasan-batasan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menentukan 

variabel berikutnya dalam pembahasan.13 Adapun definisi oprasional dalam penilitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Urgensi Legalisasi Tanah Melalui Proses Sertifikasi Program PTSL meliputi: 

A. Urgensi Proses Sertifikasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 

Kota Batu 

B. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

                                                             
11 Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, No 6 Tahun 2018 

Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
12 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta 2012, hlm. 119. 
13 Ibid, Hlm.123. 
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C. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  

2. Persoalan yang dihadapi dalam proses Legalisasi Tanah Melalui Proses Sertifikasi 

Program PTSL, meliputi: 

A. Pemahaman Masyarakat Yang Kurang Terhadap Pentingnya Legalisasi Tanah 

B. Sumber Daya Manusia Kota Batu yang Kurang Optimal Dalam Pelaksanaan 

progran PTSL 

1.6. Kerangka Berpikir 
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Tanah Sistematis Lengkap. Dimana BPN sebagai perwakilan pemerintah di bawah 

kementrian yang ada di Kota Batu melaksanaan kebijakan reforma agraria dengan 

tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun konsep yang dapat dilakukan 

oleh pemerintahan dalam penyelenggaraan reformasi agraria, melalui program PTSL 

yaitu dengan melakukan pemberian sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas 

tanah (asset reform) kepada masyarakat di Kota Batu. Sehingga sertifikat tersebut 

nantinya dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam meminjam 

modal usaha di perbankan (acces reform). 

1.7. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, 

dimana melalui metode kualitatif ini mengharuskan peneliti mengumpulkan data-data, 

yang kemudian dikonstruksikan menjadi tema yang memiliki makna yang nantinya 

memudahkan untuk dipahami. Data yang didapatkan dari hasil penelitian kualitatif 

akan berkenaan dengan interpretasi terhadap suatu data yang ditemukan pada saat 

melakukan penetitian di lapangan.14 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis 

penelitian deskriftif, kualitatif. Dimana dalam penelitian deskriftif penelitian dilakukan 

dengan tujuan memberikan penyadaran secara sistematis, faktual,,serta akurat 

                                                             
14 Sugiyono, 2015. Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development, Bandung, 

Alfabeta. Hlm. 15 
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mengenai kejadian-kejadian tertentu. Pada jenis penelitian deskriftif ini juga 

dimaksudkan dapat menggambaran keadaan/fakta sosial yang sedang berlangsung, 

serta mengartikan bagaimana hubungan atau korelasinya sehingga dapat memberikan 

implikasi atas suatu permasalahan yang sedang diteliti terutama dalam hal urgensi 

legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL di Kota Batu.15 

Selain itu dengan penelitian deskriftif peneliti juga dapat memahami fenomena 

yang terjadi di lapangan secara menyeluruh, maka dari itu penulis harus berhasil 

memahami isi dari konteks dalam melakukan sebuah proses analisis yang nantinya 

mempermudah saat pendeskripsian.16 Dengan mengunakan penelitian jenis deskriftif 

ini, untuk itu data-data dan juga informasi yang didapatkan atas suatu kondisi yang 

terjadi dari wawancara terhadap subyek penelitian akan cukup banyak dan beragam. 

Hal tersebut di karenakan jenis penelitian deskritif kualitatif merupakan suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek dengan tujuan 

membuat deskriptif, gambaran atau secara faktual, sistematik dan akurat mengenai 

fakta-fakta atau fenomena yang ada di lapangan.17 

b. Sumber Data 

Pada saat pengumpulan data penelitian, ada beberapa jenis sumber data yang 

dapat digunakan dalam pengumpulan data yaitu: pertama, adalah data primer dimana 

data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber 

penelitian secara langsung dilapangan, dengan menggunakan teknik pengumulan data 

                                                             
15 Manshuri & M. Zainudin, MetodologiuPenelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, Malang 2011. 

Hlm. 34. 
16 Faisal, Sanapiah, PenelitiannKualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang 1990. Hlm. 19. 
17 Convelo G. Cevilla, dkk, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta. Universitas Indonesia, 2993. Hlm. 73 
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seperti observasi, dan wawancara, yang dilakukan secara mendalam. Sumber data 

primer tersebut dapat berupa opini dari subyek penelitian, ataupun hasil observasi di 

lapangan terhadap suatu kegiatan. 

Kedua, yaitu data sekunder yang merupakan sumber data yang didapatkan 

secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Data sekunder yang dikumpulkan 

nantinya dapat digunakan guna memperkuat data-data primer yang sebelumnya telah 

didapatkan dalam proses observasi dan wawancara. Data-data sekunder biasanya 

didapatkan melalui proses dokumentasi, dan bersumber dari: 

1) Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku mengenai legalisasi/pendaftaran 

tanah (baik peraturan mentri ataupun peraturan presiden dan juga undang-undang). 

2) Jurnal terkait urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL, 

ataupun implementasi program PTSL baik di Kota Batu maupun penelitian 

didaerah lain. 

3) Bahan bacaan seperti buku tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah, atau 

reformasi agraria. 

4) Berita yang bersumber dari media cetak maupun media online. 

5) Dokumen ataupun juknis dari Badan Pertanahan Nasional Kota Batu. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan secara alamiah, dan lebih mengutamakan data yang bersumber dari data 

primer, dalam proses pengumpulan data nya sering dilakukan dengan menggunakan 

observasi dan juga wawancara yang dilakukan secara mendalam, kemudian ditutup 

dengan dokumentasi. 
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Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data yang biasanya 

digunakan yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi. 

1) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan yang umumnya sering dilakukan dimana 

dokumentasi biasanya merupakan kegiatan pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen lama ataupun yang terbaru. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, tabel, 

gambar, sketsa foto, biografi, peraturan, kebijakan ataupun juknis. Dokumen yang 

digunakan sebagai sumber data biasanya banyak digunakan oleh para peneliti untuk 

menguji, dan menganalisis yang menggambarkan suatu kejadian.18  

Data-data tersebut dapat bersumber dari tempat dimana penelitian itu 

dilakukan. Yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Batu. Atau dari 

sumber-sumber lainya seperti media cetak ataupun media online  seperti internet. 

2) Wawancara 

Wawancara biasanya dilakukan oleh dua orang yang saling bertukar informasi 

melalui sesi tanya jawab yang mana percakapan dari hasil wawancara tersebut di 

konstruksikan menjadi sumber topik.19 

Kegiatan wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut 

mengenai sebuah fakta yang sebenarnya terjadi dari sebuah fenomena yang 

sebelumnya telah diamati sehingga didapat informasi yang objektif. 

Wawancara dilakukan dengan pejabat BPN Kota Batu yang memahami 

bagaimana pelaksanaan program PTSL di Kota Batu. Peneliti juga menggunakan 

                                                             
18 Op. Cit. hlm/ 239 – 240. 
19 Sugiyono. Op Cit. Hlm. 15. 
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wawancara secara terstruktur yang mana peneliti telah menetapkan dan menyusun 

berbagai pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan proses serta persoalan-persoalan 

yang dihadapi dalam legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL di Kota 

Batu. 

3) Observasi 

Observasi dilakukan terkait dengan fenomena yang menjadi kajian dalam suatu 

penelitian. Hal tersebut dikarenakan setiap situasi sosial setidaknya memiliki tiga aspek 

utama yang dijadikan bahan untuk dilakukan observasi, seperti lokasi, actor/pelaku, 

dan kegiatan para pelaku.20 Dalam penelitian yang peneliti lakukan observasi dilakukan 

ditempat para subyek penelitian melakukan kegiatan aktivitasnya, yaitu berlokasi di 

Kantor BPN Kota Batu.   

Pada saat melakuakan observasi peneliti memposisikan diri hanya sebagai 

peneliti dan tidak melakukan sedikitpun intervensi terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung terkait dengan sertifikasi/legalisasi tanah di Kota Batu. 

d. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kota Batu yang beralamat di Jl. Mawar No. 12, Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota 

Batu, Provinsi Jawa Timur. (65312). 

e. Subyek Penelitian 

Dalam melakukan penelitian tentunya peneliti harus terlebih dahulu melakukan 

penentuan terkait subyek penelitian yang akan di wawancarai dan di gali informasinya. 

                                                             
20 Faisal, Sanaiah. Tana Tahun, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang. Hlm.78 – 79. 
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Sebyek penelitian sendiri memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki seperti 

menguasai dan memahami sesuatu kegiatan yang akan diteliti, jadi tidak hanya sekedar 

mengetahuinya saja. Penelitian menjadi lebih menarik jika subyek penelitian yang akan 

kita gali informasinya ikut terlibat di dalam suatu fenomena yang akan kita teliti. Hal 

tersebut dikarenakan subyek tersebut mengetahui dengan detail bagaimana kondisi 

yang sesunggunya tentang penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Berdasarkan kriteria diatas maka yang sesuai sebagai subyek penelitian ini 

adalah : 

1) Ketua pelaksana program PTSL sebagai penanggung jawab dan pelaksana 

program di Kota Batu. 

2) Anggota BPN yang juga merupakan bagian dari tim kegiatan PTSL di Kota Batu 

yang mengetahui kondisi dilapangan. 

3) Kepala Desa selaku penyedia data status tanah dan riwayat tanah. 

f. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah pengorganisasian yang dilakukan dengan 

mengurutkan data dalam bentuk pola, kategori, ataupun satuan dasar yang akhirnya 

dapat dirumuskan menjadi historis kerja seperti yang di sarankan oleh data.21 Adapun 

teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Pengumpulan Data, dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi, 

wawancara dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan terhadap subyek penelitian, 

kemudian dokumentasi untuk memperoleh data primer ataupun data sekunder. 

                                                             
21 Lexy J. Moleong, 2011, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 

HlM. 282 
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Data yang dikumpulkan peneliti nantinya akan lebih terfokus terhadap data tetang 

legalisasi atau pendaftaran tanah di Kota Batu. 

2) Reduksi Data, dalam proses ini data yang diperoleh ketika penelitian yaitu data 

primer, dan data skunder, yang berupa gambar, tabel, dan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan tanya jawab akan di klasifikasikan dan diidentifikasi, 

sedemikian rupa sehingga data-data akan terbagi dalam beberapa jenis. Hasil dari 

wawancara yang telah dilakukan dengan subyek penelitian akan dipisahkan dari 

data seperti dokumen yang didapatkan seperti: jumlah bidang tanah yang belum 

terlegalisasi/tersertifikasi serta tanah yang bermasalah beserta data-data 

pendukung lainya. 

3) Display Data, pada proses ini peneliti akan melakukan analisis, menguraikan, 

memahami, serta menggambarkan kembali data-data yang telah didapatkan 

sebelumnya. Pada proses ini data-data yang telah didapatkan yang sudah disusun 

dalam bentuk klasifikasi masing-masing kelompok. Kemudian langkah berikutnya 

dideskripsikan untuk mengetahui korelasi ataupun hubungan, dari kelompok-

kelompok data  yang nantinya dapat diperoleh data baru yang merupakan hasil 

komplikasi dari kelompok-kelompok data sebelumnya. 

4) Menyimpulkan, proses ini dilakukan oleh peneliti dengan membuat suatu 

kesimpulan dari keseluruhan data-data yang didapatkan,terkait dengan bagaiman 

urgensi legalisasi tanah di Kota Batu, serta persoalan apa saja yang dihadapi dalam 

proses legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL. Yang kemudian 

disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian. 

 


