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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat teori serta 

konsep yang akan digunakan, serta berfungsi sebagai acuan dalam proses pembahasan 

hasil penelitian. Selain menjelaskan teori yang digunakan, dalam bab ini juga 

ditampilkan hasil penelitian terdahulu mengenai legaliasi/sertifikasi tanah. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Beberapa penelitian terdahulu telah dirangkum 

dan diolah dalam bentuk tabel dibawah: 

Tabel 2.1: Perbandingan Beberapa Penelitian Terdahulu Terkait Pendaftaran 

Tanah 

No Nama 

Peneliti 

Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1  Karina Gita 

Sahprada 

Pendaftaran Tanah 

Melalui Program 

Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap 

Di Kota Bandar 

Lampung 

Metode 

Deskriftif - 

Kualitatif 

Terdapat faktor-faktor 

yang menghambat Kantor 

Pertanahan Kota Bandar 

Lampung dalam proses 

pelaksanaan pendaftaran 

tanah program PTSL. Hal 

tersebut karena kurangnya 

pemahaman masyarakat 

terkait pendaftaran tanah. 

Sehingga terdapat 

sanggahan atau kebertan 

terhadap proses 

pendaftaran tanah melalui 

PTSL akibatnya pemohon 

sulit dalam melengkapi 

persyaratan permohonan 
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pendaftaran tanah melalui 

PTSL. 

2 Tongam 

Nadeak 

Implementasi 

Kebijakan 

Percepatan 

Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap 

(PTSL) Di Badan 

Pertanahan Nasional 

Kota Medan 

Metode 

deskriptif  

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

1) Sejauh mana sasaran 

atau target group yang 

termuat dalalam isi 

kebijakan (Interst 

Affected) kepentingan 

yang dimaksud disini 

adalah kepentingan 

terkait adanya 

perlindungan dan 

kepastian  hukum 

masyarakat di kota 

Medan yang memiliki 

bidang tanah. 

Sementara kepentingan 

untuk pemerintah 

adalah mendata 

kembali administrasi 

kepemilikan tanah 

masyarakat. 

2) Manfaat yang 

dirasakan bagi target 

group di 

lapangan/(masyarakat) 

adalah masyarakat 

akan menerima 

manfaat perlindungan 

hukum dalam wujud 

sertifikat yang menjadi 

simbol atau bukti 

kepemilikan tanah 

masyarakat. 

3 Hanida 

Gayuh Saena 

Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah 

SistematisL engkap 

(PTSL) Di 

Kabupaten Sleman 

Berdasarkan 

Peraturan Menteri 

ATR/BPN Nomor 1 

Tahun 2017 

Penelitian 

Empiris 

1) Bahwa program PTSL 

adalah langkah yang 

dilakukan pemerintah 

dalam melakukan 

implementasi 

pendaftaran tanah di 

Indonesia dengan 

begitu diharapkan 

dapat mempercepat 

proses pendaftaran 

tanah berdasarkan 
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undang-undang dan 

peraturan. 

2) Bahwa secara umum 

pelaksanaan PTSL di 

Kabupaten Sleman 

sudah berjalan dengan 

baik. Hal tersebut 

dapat dilihat atas  

tercapainya target 

26.000 bidang tanah, 

meskipun masih 

terdapat beberapa 

hambatan dalam 

pelaksanaanya. 

Sumber: Kumpulan dari data sekunder, yang diolah. 

Karina Gita Sahprada melakukan penelitian dengan judul, “Pendaftaran Tanah 

Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bandar Lampung” ia 

menggunakan landasan hukum dalam penelitianya yaitu Undang-Undang Dasar 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tanpa 

memasukan teori yang di gunakan. Dalam penelitian tersebut di jelaskan tujuan dari 

pendaftaran tanah dan tata cara pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap. Namun, dalam penelitian Karina Gita, belum dijelaskan seberapa 

penting legalisasi tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan 

bagaimana dampak setelah adanya legalisasi tanah tersebut. 

Sedangkan penelitian Tongam Nadeak, ia menggunakan teori kebijkan publik 

menurut Thomas R. Dye, pada penelitianya yang berjudul Implementasi Kebijakan 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan 

Pertanahan Nasional Kota  Medan.  Dimana dalam penelitianya dijelaskan bagaimana 
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proses tahapan dalam pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Medan. 

Serta bagaimana perubahan yang sudah diberikan atas progaram tersebut apakah 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Sementara penelitian milik Hanida Gayuh Saena adalah penelitian tentang 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman 

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2017. Penelitian ini hampir 

sama dengan penelitian Tongam Nadeak yang mana penelitinya lebih mengedepankan 

aspek implementasi program kebijakan pendaftaran tanah secara sistematis. Peneliti 

mencoba menganalisis sejauh mana keberhasilan program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap tersebut di Kabupaten Sleman. 

Pada dasarnya penelitian yang peneliti lakukan dengan ketiga penelitian 

tersebut diatas sangat berbeda, penelitian ini akan melihat seberapa penting (urgen) 

legalisasi/pendaftaran tanah di Kota Batu sehingga pemerintah melalui perwakilanya 

yaitu BPN Kota Batu berserta masyarakat Kota Batu segera melakukan 

legalisasi/perlindungan tanah melalui proses sertifikasi program PTSL di Kota Batu. 

Untuk itu penelitian ini akan terfokus terhadap pentingnya legalisasi tanah melalui 

program PTSL. 

2.1 Kerangka Teori 

Menurut Wiradi (2009) makna Reforma Agraria (agrarian reform) merupakan 

penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan 

tanah, demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani tak bertanah.22 

                                                             
22 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta: 2012, hml. 336. 
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Reformasi agraria sendiri berasal dari bahasa Sepanyol, yang memiliki arti sebuah 

upaya perubahan ataupun perombakan struktur sosial yang dilakukan dengan sadar, 

untuk memberikan perubahan terhadap struktur tanah kedalam sistem agraria yang 

lebih merata bagi pengembangan sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahtraan 

bagi masyarakat desa. 

Dalam hal ini reforma agraria memiliki dua tujuan utama, yaitu: pertama, 

mengusahakan terjadinya transformasi sosial, dan kedua, menangani konflik sosial 

serta mengurangi peluang terjadinya konflik di masa depan. Dalam hal ini reforma 

agraria (agrarian reform) dapat dikatakan bahwa merupakan bagian dari proses 

pembangunan ekonomi, dan juga bermakna sebagai upaya politik pemerintah dalam 

megubah struktur kepemilikan penguasaan tanah. Reformasi agraria dapat dilihat 

sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan sistematis terencana, dan dilakukan dengan 

relatif sangat cepat, dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk menciptakan keadilan 

sosial serta membuka akses dalam pembentukan masyarakat yang baru dan 

berkeadilan.23 

Reforma  agraria (agrarian reform) pada prinsip merupakan landreform dalam 

pengertian redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Mengutip pendapat Tuma, 

“landreform” dalam pengertian luas akhirnya dapat disamakan dengan “agrarian 

reform” yang artinya adalah suatu upaya dalam mengubah struktur agraria demi 

terciptanya redistribusi pemilikan, dan penguasaan tanah dan kemudahan akses ke 

sumber-sumber ekonomi.24 

                                                             
23 Ibid., Hal. 338. 
24 Muhammad Ilham Arisaputra, ReformaaAgraria di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, Hlm. 19. 
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Legalisasi tanah merupakan bagian tak terpisahkan dari reforma agraria 

(agrarian reform) di Indonesia yang mana legalisai terhadap bidang tanah merupakan 

suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara yang dalam hal ini adalah 

pemerintah melalui Kementrian Badan Pertanahan Nasional. Dimana kegiatan yang 

dilakukan dengan pengumpulan keterangan atau data-data tertentu mengenai objek 

tanah tertentu yang berada disuatu wilayah tertentu, yang berkaitan dengan 

pengelolaan, penyiapan, dan penyajian data bagi kepentingan masyarakat dalam 

memberikan jaminan dan kepestian hukum atas suatu objek tanah, termasuk juga 

penerbitan sertifikat  sebagai tanda bukti kepemilikan tanah melalui reforma agraria 

(agrarian reform) dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat 

melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun skema yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, melalui program 

PTSL yaitu pemberian sertifikat sebagai tanda bukti adanya kepastian hukum dari 

kepemilikan hak atas tanah (asset reform) yang mana nantinya juga berguna sebagai 

akses menuju kesejahtraan bagi masyarakat. 
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Gambar 2.1: Konsep dan Cakupan Reforma Agraria 

Sumber: Ilham Muhammad Arisaputra (2015 : 22) Data Diolah 

 

Legalisasi tanah melalui program PTSL ini adalah wujud dari perhatian Negara 

dalam memberikan jaminan terhadap hak atas tanah. Program ini juga merupakan 

terobosan dalam hal Reformasi Agraria di Indonesia, yang selama ini dinilai gagal dan 

tidak berjalan dengan baik. Terobosan tersebut dibungkus dalam program pemerintah 

dengan melakukan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap. Dimana dalam 

legalisasi tanah (asset reform) melalui pogram PTSL tersebut pemerintah hadir untuk 

memberikan jaminan hak atas tanah kepada masyarakat yang memerlukan maupun 

penguatan hak kepemilikan atas tanah terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai dan 

dimiliki oleh masyarakat. Sementara itu, Acces Reform dapat diartikan sebagai bentuk 

kepedulian Negara kepada masyarakat dalam memberikan acces reform agar mampu 

memperdayakan tanahnya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui 

legalisasi tanah. 
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A. Legalisasi Tanah 

Legalisasi tanah atau yang biasa dikenal dengan istilah pendaftaran tanah 

berasal dari Bahasa Inggris yang berarti cadaster, dan kadaster dalam bahasa Belanda, 

merupakan sebuah istilah tehnis untuk suatu kegiatan rekaman atau record, dalam 

menunjukan suatu luas, nilai atas kepemilikan terhadap suatu objek atau bidang tanah. 

Dalam bahasa latin sering disebut dengan capistrum yang artinya suatu kegiatan 

registrasi atau unit yang dibuat untuk pajak tanah Romawi Capotatio Terrens, dalam 

artian yang tegas cadaster adalah record atau rekaman dari tanah atau lahan, ataupun 

pemegang haknya dan untuk kepentinga perpajakan.25 

Tujuan semula diadakanya legalisasi tanah adalah untuk kepentingan 

pemungutan pajak. Akan tetapi kemudian pendaftaran tanah juga ditujukan sebagai 

pemberian kepastian dan perlindungan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah, 

kemudian untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti pemerintah, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya pengakuan akan sebidang tanah oleh individu 

oleh publik, terutama negara bersifat wajib. 

1. Reformasi Agraria 

Jika berbicara mengenai persoalan kemakmuran,dan kesejahtraan berarti juga 

berbicara mengenai pembangunan ekonomi rakyat,, sedangkan apabila berbicara 

                                                             
25  Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta: 2012, hlm. 392. 
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mengenai keadilan berarti berbicara mengenai jaminan dan kepastian hak dan 

kewajiban yang harus terjamin dan dilindungi bagi setiap warga negara Indonesia.26 

Dalam, cakupan Reforma,Agraria, hal,tersebut bertujuan untuk, kepentingan 

kesejahtraan masyarakat. Reforma agraria sendiri merupakan upaya penataan ulang 

susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan-penggunaan sumber agraria 

khususnya.tanah. Tujuanya adalah untuk mengubah struktur susunan masyarakat 

warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat,yang adil dan 

lebih merata. 

Reformasi agraria,,adalah agrarian reform berasal dari bahasa Spanyol, yang 

memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara 

sadar, dalam melakukan perubahan  struktur agraria kearah sistem agrarian yang lebih 

sehat dan merata bagi, proses pengembangan pertanian dan menciptakan kesejahteraan, 

masyarakat desa.27 Reformasi agrarian merupakan suatu upaya yang dilakukan secara 

sistematik, terencana dan dilakukan secara cepat dalam jangka waktu tertentu, untuk 

menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Reformasi 

agraria adalah upaya dalam menata kembali sistem pertanahan baik peruntukan, 

persediaan, penggunaan, penguasaan, kepemilikan tanah serta peralihan haknya. 

 

 

                                                             
26  A.P. Parlindung, Landreform diaIndonesia, BahannLiteratur MahasiswaaAPI dan STIKIiUjung 

Padang, 1983, Hlm. 2. 
27 Gunawan Wiradi, ReformaaAgraria, PerjalanannYanggBelum Berakhir, INSISTPPress, Yogyakarta, 

2000, Hlm. 35.  



 

30 
 

2. Asset Reform 

Pendaftaran tanah pada dasarnya, merupakan sertifikasi “sertifikat” yang 

berasal dari bahasa inggris (certificate) dapat diartikan sebagai surat keterangan yang 

dibuat oleh pejabat tertentu yang berwenang. Dengan melakukan pemberian surat 

keterangan dalam bentuk sertifikat berarti pejabat yang bersangkutan telah 

memberikan status tentang keadaan seseorang.28 Pentingnya legalisasi tanah tentunya 

memiliki beberapa alasan. Pertama, sertifikat memberikan kepastian hak kepemilikan 

tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat dapat 

mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Kedua, pemberian sertifikat tanah 

dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, adanya pemilikan 

sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbutan apa saja sepanjang tidak 

bertentangan dengan norma, undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 

Selain itu, sertifikat mempunyai nilai ekonomis yang tinggi apabila di jadikan 

jaminan atas pinjaman utang di bank. Pada prinsipnya Legalisasi atau Sertifikasi tanah 

adalah untuk memberikan legalitas dalam bentuk sertifikat certificate terhadap hak atas 

tanah. Dengan dilakukanya penerbitan sertifikat maka tanah seseorang tersebut telah 

memiliki hak dan kepastian atas suatu objek tanah. Adanya sertifikat membuktikan 

bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar secara resmi pada Kantor Agraria. Data 

tersebut tentu saja juga sangat berguna bagi perencanaan kegiatan pembangunan, 

misalnya seperti pembangunan kota (tata ruang) penarikan pajak bumi dan bangunan 

dan yang lainya.  

                                                             
28 Bernhard Limbong, Politi Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jajarta. 2012, Hal. 401 
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3. Access Reform 

Kemiskinan yang ada di Indonesia erat kaitanya dengan adanya kepemilikan 

aset kekayaan berupa tanah. Akan tetapi kebanyakan aset kekayaan yang berupa tanah 

tersebut belum memeliki jaminan kepastian hukum dalam bentuk sertifikat. Akibatnya 

adalah masyarakat tidak dapat menggunakan aset yang dimilikinya sebagai akses untuk 

mendapatkan modal usaha.29 Aset terpenting yang dimiliki oleh masyarakat miskin 

adalah tanah tidak mengherankan jika tanah menjadi harta paling berharga bagi 

mereka. Atas dasar tersebut maka reforma agrarian menjadi salah satu terobosan yang 

diperlukan dalam pemecahan masalah tersebut. Dalam konteks reforma agraria, hal, 

tersebut ditujukan untuk sebesar-besarny bagi kemakmuran rakyat.30 

Konsep access reform, sendiri berkaitan dengan penataan penggunaan ataupun 

pemanfaatan tanah kearah yang lebih produktif disertai penataan dukungan seperti 

sarana dan prasarana untuk memudahkan petani memperoleh akses ke sumber-sumber 

modal ataupun ekonomi. Dengan adanya access reform, pemerintahan memberikan 

fasilitasi berupa kemudahan akses kepada masyarakat, yang salah satunya adalah 

modal, baik dalam bentuk kredit maupun yang bersumber dari pemerintahan dan 

swasta melalui perbankan. Jadi, pada dasarnya melalui access reform memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelolah dan 

memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di bumi Indonesia untuk meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat. 

                                                             
29 Ibid., Hlm. 44 – 45. 
30 A.P.pParlindunga, Landreformidi Indonesia, BahannLiteratur Mahasiswa API dan STIKIiUjung 

Padang, 1983, Hlm.2. 
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B. Proses Sertifikasi 

Pada prinsipnya proses Sertifikasi tanah adalah untuk memberikan legalitas 

dalam bentuk sertifikat certificate terhadap hak atas tanah. Pengertian sertifikat tanah 

dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan ataupun tanda bukti 

kepemilikan atas suatu objek atau bidang tanah yang kuat dan mutlak. Dengan 

diterbitkanya sertifikat maka tanah tersebut telah legal bagi nama seseorang yang 

tercantum didalam sertifikat tersebut.31 Secara tidak langsung negara juga telah 

mengakui dan melindungi tanah yang bersertifikat tersebut dari perbuatan sewenang-

wenang atas tanah. 

Dalam proses sertifikasi tanah yang memformalkan pemilikan tanah baik 

berdasarkan bukti-bukti pemilikan maupun penguasaan atas tanah selain menyangkut 

aspek yuridis dan aspek teknis, juga menyangkut dengan tugas-tugas keadministrasian. 

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2)  terdapat tugas-tugas dalam proses sertifikasi tanah yang 

merupakan tugas administratif dan tugas teknis. Tugas administratif berkaitan dengan 

adanya pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah, dan pemberian sertifikat sebagai 

bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan utuk tugas teknis adalah berkaitan dengan 

pengukuran, dan pemetaan bidang tanah di lapangan. Kemudian dalam proses 

administrasi kegiatan sertifikasi tanah, berkaitan dengan adanya pencatatan dan 

pembukuan daftar-daftar isian dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk 

merekap setiap kegiatan pendaftaran tanah. 

                                                             
31 Bernhard Limbong, Politi Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jajarta. 2012, Hal. 401 
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C. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah  

bagi semua obyek atau bidang pendaftaran tanah,di seluruh wilayah Republik 

Indonesia dalam satu wilayah desa ataupun kelurahan atau nama lainnya yang setingkat 

dengan itu, yaitu meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data 

yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan 

pendaftarannya.32 Adapun obyekatau bidang dalam program PTSL tersebut meliputi 

seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum memiliki 

sertifikat tanah, maupun bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat tanah dalam 

rangka memperbaiki kualitas data dari pendaftaran tanahnya. 

Pendaftaran Tanah melalui program PTSL merupakan rangkaian-rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan jaminan dan kepastian 

hak atas suatu objek tanah yang didaftarkan. Kegiatan ini secara terus-menerus, dan 

berkesinambungan,,dan, teratur, akan dilaksanakan dengan meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, dalam penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis dalam bentuk peta, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, 

termasuk dalam pemberian tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya. 

Secara prinsip konsep PTSL bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang 

tanah dalam suatu desa. Dimana dalam Program PTSL merupakan bagian dari kegiatan 

                                                             
32 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. 
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reformasi agraria dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik di Indonesia. Dalam 

pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di lakukan oleh Panitia 

Ajudikasi PTSL yang  sebelumnya sudah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan 

Pertanahan Nasional dalam suatu Surat Keputusan. Untuk efisiensi penggunaan 

sumber daya manusia yang ada, maka ditetapkan satu Panitia Ajudikasi untuk satu atau 

beberapa wilayah kecamatan dengan ketentuan melibatkan perangkat desa/kelurahan 

yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas panitia ajudikasi Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap dibantu oleh satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi.   

 

 


