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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Poin penelitian terdahulu ini akan menjelaskan mengenai riset terdahulu 

yang dilakukan oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi adalah 

penelitian yang sesuai dengan penelitian ini. Dengan kata lain, peneliti 

menggunakan jurnal yang berkaitan dengan tata kelola jaringan atau yang berkaitan 

dengan ketahanan pangan sebagai acuan untuk menulis karya ilmiah. Selain itu 

fungsi dari poin ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan konsep 

akuntabilitas dari masa ke masa sehingga pada akhirnya nanti peneliti mampu 

memahami konsep akuntabilitas secara lebih mendalam. 

Penelitian (Kurniawati, 2019) yang berjudul “Asas Akuntabilitas Dalam 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri  Agraria 

Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2018”. Peneliti menggunakan konsep akuntabilitas yang memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini fokus penelitian yang diambil 

yakni penggunaan asas akuntabilitas dan berakibat hukum atas adanya tersebut 

dalam program PTSL berdasarkan peraturan menteri. Hasil penelitianya adalah 

telah diterapkanya asas akuntabilitas dalam melaksanakan program sesuai dengan 

aturan. Bentuk penerapanya yakni dengan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara merata kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat; 

melaporkan serta mengevaluasi hasil kegiatan setiap bulan; melakukan penyuluhan 

kepada masyarakat; Penerbitan sertipikat sebagai tanda bukti hak; laporan 

pelaksanaan tentang kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penerapan 



 

19 
 

asas akuntabilitas mengakibatkan terpenuhinya unsur keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum.  selain itu akuntabilitas akan menciptakan keadilan bagi seluruh 

komponen masyarakat terutama masyarakat yang tingkat perekonomianya rendah 

dikarenakan masyarakat tersebut bisa memiliki sertipikat melalui program ini dan 

pemerintah juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program ini karena 

program PTSL akan memberikan bukti kepemilikan tanah yang kuat bagi masyarakat.  

Penelitian (Auliyaa Martati, 2018)  yang berjudul “Implementasi Asas 

Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Berdasarkan Peraturan 

Mentei Agraria Dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan konsep akuntabilitas 

yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini fokus penelitian 

yang diambil ialah bagaimana asas akuntabilitas dalam pelaksanaan program 

pemerintah yakni pensertifikatan tanah yang belum terdaftar secara massal di 

seluruh wilayah NKRI. Hasil penelitian ini adalah asas akuntabilitas telah 

diterapkan dimana program ini telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan 

program ini bertujuan untuk memberi masyarakat bukti kepemilikan tanah yang 

kuat sehingga meminimalisir terjadinya konflik pertanahan.  

Penelitian (Arisaputra, Ashri, & Abdullah, 2017) yang berjudul 

“Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat”. Hasil dari 

penelitian ini ialah Akuntabilitas administrasi pertanahan telah terlaksana terbukti 

dengan transparansi dalam seluruh prosesnya yang tertuang dalam Sistem Informasi 

dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang sudah diwujudkan 

dengan kumpulan data tanah berbasis komputer. Implementasi SIMTANAS ialah 
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dengan adanya Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang mana KKP ini bisa 

memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat sesuai dengan salah satu 

konsep akuntabilitas yakni transparansi. Selain itu KKP ini juga untuk mencegah 

adanya sertifikat ganda. Dengan adanya KKP dapat di kroscek mana bidang tanah 

yang sudah bersertifikat dan mana yang belum. Dengan hadirnya administrasi 

pertanahan berupa SIMTANAS dan KKP diharapkan dapat menekan bahkan 

menghilangkan adanya konflik-konflik pertanahan yang selama ini terjadi. 

Penelitian selanjutnya terkait dengan asas akuntabilitas juga dilakukan oleh  

(Fajri, Setyowati, & Siswidiyanto, 2015) dengan judul “Akuntabilitas Pemerintah 

Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa” dari jurnal ini dijelaskan bahwa akuntabilitas 

merupakan salah satu prinsip atau konsep yang ada pada good governance. 

Pemerintah desa harus menjalankan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan 

alokasi dana desa. Dalam pengelolaanya pemerintah desa harus mempunyai 

aparatur yang memliki kemampuan mengelola alokasi dana desa dan dapat 

bertanggung jawab atas pengelolaanya. Untuk melihat sudah akuntabilitas 

pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan mengelola dana desa yakni dimulai dari 

tahapan perencanaan, kemudian tahapan pelaksanaan, dan terakhir pelaporan. 

Dalam tahap perencanaan terdapat sebuah musyawarah yang dinamakan 

musyawarah perencanaan pembangunan yang dihadiri oleh pemerintah desa beserta 

perwakilan masyarakat, kedua tahap pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan 

pemerintah desa mengawalinya dengan mencairkan anggaran melalui PTPKD atau 

bendahara desa, anggara yang diambil sebesar yang sudah direncanakan, namun 

anggara tersebut tidak bisa langsung diambil semuanya melainkan diambil 

sebanyak tiga kali yakni pengambilan pertama sebesar 30%, kedua 40%, dan yang 
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ketiga 30%. Dan yang terakhir tahap pelaporan, tahap ini pemerintah desa 

melakukan pelaporan dalam dua bentuk yakni pelaporan secara subtantif dan 

pelaporan secara normative. Secara subtansi pemerintah desa wajib membuat 

laporan kepada pihak ketiga dengan cara musyawarah dan secara normative 

pemerintah desa melaporkan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa 

kepada pemerintah daerah melalui kecamatan. Dalam penelitian ini asas 

akuntabilitas sangat diterapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa, karena dalam 

setiap kegiatan selalu melibatkan masyarakat, hal ini secara tidak langsung 

pemerintah telah mempertanggungjawabkan kegiatanya kepada masyarakat, selain 

itu pemerintah desa juga melaporkan hasil kegiatanya kepada instansi diatasnya 

sehingga pemerintah desa memenuhi asas tanggung jawab dan bertanggung jawab. 

Penelitian selanjutnya yakni penelitian terkait Pengaruh Kompetensi dan 

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam 

Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditulis oleh (Widyatama, Novita, & 

Diarespati, 2017). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa akuntabilitas adalah 

kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, informasi dan 

kegiatan yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat umum (publik). Pada 

penelitian ini juga dijelaskan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh besar 

pada pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dan yang memiliki pengaruh besar 

merupakan sistem pengendalian aparatur dan pemerintah desa. Hambatan yang 

dihadapi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni kurangnya pengetahuan 

yang dimiliki para aparatur seperti kurangnya pemahaman tekait sistem 

penganggaran, pelaporan keuangan yang tidak sesuai peraturan yang berlaku. 
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B. Konsep Akuntabilitas 

1. Definisi Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban sesorang atau kelompok atau 

pemegang kekuasaan untuk memberikan sebuah pertanggung jawaban hasil 

kinerjanya kepada pemberi amanah (masyarakat) yang berkaitan dengan 

keberhasilan maupun kegagalan suatu pekerjaan. Akuntabilitas erat kaitanya 

dengan kegiatan melaporkan dan menyampaikan hasil kegiatan pemerintah kepada 

masyarakat baik secara langung maupun tidak langsung. 

Dengan demikian akuntabilitas secara mudah dapat dipahami dengan suatu 

bentuk pertanggung jawaban pemangku kebijakan. (Lestari, 2017) menjelaskan 

bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemipmpin untuk memberikan 

pertanggungjawaban atas tindakanya serta menerangkan hasil kinerjanya kepada 

khalayak umum. Hal penting dalam akuntabilitas adalah menjamin nilai  efisiensi, 

efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Akuntabilitas bersifat kongkrit yang 

tercantum dalam peraturan. 

Secara menyeluruh akuntabilitas bersifat mengikat bagi pemegang 

kekuasaan dan menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakanya. Sehingga 

apabila suatu organisasi menerapkan konsep akuntabilitas maka organisasi tersebut 

dapat mewujudkan kinerja yang optimal. Akuntabilitas juga dimaknai dalam 

konteks penyampainya, akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban dari 

penguasa yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas kepada pemberi tugas 

(Turner & Hulme, 1997).  Hal tersebut apabila dilihat dari organisasi pemerintahan 

maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan pekerjaanya harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena dalam hal ini masyarakat 
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merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan masyarakat merupakan pemberi 

amanah atau pemerintah dipilih oleh masyarakat untuk mewakilinya. Selain itu, 

pemerintah atau wakil rakyat harus mampu membuat dan memahami perencanaan 

kerja, seperti dalam hal penganggaran yang berhubungan dengan uang, wakil 

rakyat harus benar-benar menyusun anggaran sedemikian rupa agar masyarakat 

selaku pemberi amanah mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak 

langsung apa yang telah diperbuat oleh wakil rakyat dan yang paling utama 

masyarakat juga bisa mengakses transparansi anggaran itu sendiri. Untuk 

melaksanakan konsep akuntabilitas harus selaras yaitu dilakukan kepada 

organisasi yang levelnya berada diatas dan organisasi tingkatan atau levelnya 

dibawahnya. 

2.  Tujuan Akuntabilitas 

Akuntabilitas bertujuan untuk menjawab segala bentuk tindakan pemerintah 

berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dengan sebuah bentuk 

pertanggungjawaban. Apabila dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan, 

kesalahan tersebut wajib direvisi agar pelaksanaanya bisa berjalan sesuai rencana 

dan sukses mencapai tujuan. (Turner & Hulme, 1997) menjelaskan bahwa 

akuntabilitas merupakan konsep yang utuh dan berusaha mewujudkan objektifitas 

dalam pembaruan sektor publik dan berusaha menanggulangi tindak pidana 

korupsi. Konsep ini bisa menjadi panduan bagi pelayan publik agar dalam melayani 

masyarakat secara bertanggung jawab serta bisa menjadi jaminan agar pelayanan 

publik berjalan dengan baik.  Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami 

bahwa tujuan diterapkanya konsep ini adalah untuk lebih menekankan pada aspek 

strategi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada 
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masyarakat. Oleh karena itu penerapan konsep ini mewajibkan suatu instansi untuk 

lebih menekankan pertanggungjawaban secara horizontal yaitu 

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dan tidak hanya menekankan 

pertanggungjawaban kepada atasan atau otoritas yang lebih tinggi 

(pertanggungjawaban vertikal) (Halim, 2012). 

Pelakasanaan konsep akuntabilitas pada sektor pemerintahan mengacu pada 

kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi setiap kebijakan yang 

dilakukan pemerintah serta laporan terkait pertanggungjawaban suatu aktivitas atau 

kegiatan. Selain itu, pemerintah juga harus membuka informasi seluas-luasnya 

kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kinerja pemerintah yang artinya 

pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada internalnya 

saja. Dari tujuan akuntabilitas tersebut, dapat dipahamin sebagai bentuk penekanan 

seseorang tentang pertanggungjawaban tindakanya kepada kepada masyarakat 

umum agar masyarakat dapat mengetahui tindakan sesungguhnya sehingga apabila 

terjadi kesalahan supaya cepat diperbaiki. 

3. Indikator Akuntabilitas 

Dalam konsep akuntabilitas terdapat petunjuk atau keterangan untuk 

menjawab sejauh mana penerapan konsep akuntabilitas sudah diterapkan. Konsep 

ini akan mudah diterapkan di negara yang demokratis, transparan, serta adanya 

kebebasan dalam mengemukakan dan menyampaikan pendapat. Maka dari itu 

konsep akuntabilitas menjadi komponen utama dalam teori good governance. 

Konsep akuntabilitas dapat diukur dengan dengan 5 indikator, yakni legitimasi, 

responsivitas, transparansi, pemanfaatan sumberdaya, efektif dan efisien. 

(Wicaksono, 2015). Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk 
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mewujudkan akuntabilitas dalam suatu organisasi maka harus memenuhi kelima 

indicator diatas, berikut penjelasan masing-masing indicator tersebut: 

a. Legitimasi 

Dalam sistem pemerintahan kata legitimasi sangat erat kaitanya dengan 

pemimpin pemerintahan karena legitimasi merupakan sebuah pengakuan yang 

sah dalam sebuah negara, di Indonesia legitimasi dapat dibuktikan melalui 

undang-undang yang berlaku dan surat keterangan yang sah yang dikeluarkan 

oleh suatu instansi pemerintahan. Seorang pemimpin yang memiliki legitimasi 

akan dapat menciptakan kestabilan politik dan dapat meningkatkan kualitas 

kesejahteraan. (Nafidah & Anisa, 2017) menjelaskan bahwa legitimasi adalah 

konsep yang menyebabkan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. 

Legitimasi juga merupakan sebuah tindakan perbuatan yang behubungan 

dengan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. 

Dengan kata lain legitimasi merupakan sebuah pengakuan yang diberikan 

masyarakat kepada seseorang sebagai pemimpin yang dituangkan dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan. 

b. Responsif 

Konsep akuntabilitas juga harus mengedepankan aspek responsive 

atau kepekaan. Aspek responsive erat kaitanya dengan pelayanan publik 

dimana terjadi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. 

Responsivitas dapat diukur dengan seberapa besar kepedulian pemerintah 

dengan masyarakat. Para aparatur sipil negara harus dapat mendengarkan 

dan mengakomodir aspirasi masyarakat agar apa yang dikerjakan oleh 
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pemerintah sesuai dengan kehendak yang di inginkan oleh masyarakatnya, 

karena partisipasi masyarakat sangat penting dalam konsep ini. 

Keberadaan aspek responsive dalam konsep akuntabilitas dapat 

menunjukkan sikap pemerintah untuk menerima atau mendapatkan kritik 

dan saran dari masyarakat yang mana kritik dan saran tersebut juga bisa 

dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah 

kedepanya sehingga kinerja pemerintah sesuai dengan kehendak atau 

keinginan masyarakat. 

c. Transparansi 

Selain responsive dalam pelayanan publik, pemerintah juga harus 

mengedepankan aspek transparansi atau keterbukaan. Transparansi dalam 

hal ini yakni bagaimana pemerintah dapat membuka informasi seluas 

mungkin kepada masyarakat terkait dengan hasil kinerjanya, selain itu 

masyarakat juga diberikan kemudahan dalam mengakses informasi tersebut. 

Dengan adanya indicator transparansi dalam konsep akuntabilitas 

maka diharapkan pemerintah dapat bekerja sesuai dengan aturan. Apabila 

aspek transparansi dalam konsep akuntabilitas ini tidak dipenuhi maka akan 

menimbulkan ketidak percayaan publik dan dapat memicu terjadinya 

konflik baik antara pemerintah dengan pemerintah itu sendiri maupun 

pemerintah dengan masyarakat. Maka untuk meminimalisir hal tersebut 

diharapkan pemerintah mampu memenuhi aspek transparansi dengan cara 

memberikan layanan informasi pelayanan publik serta laporan-laporan hasil 

kinerja pemerintah yang dapat dan mudah diakses oleh masyarakat. 
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d. Pemanfaatan sumberdaya 

Dalam organisasi pemerintahan harus dapat memanfaatkan potensi 

yang ada dalam organisasi tersebut. pemanfaatan sumberdaya dapat 

dipahami dengan pemberian bebean kerja sesuai dengan kompetensi 

masing-masing individu atau lebih dikenal dengan right man in the right 

place. Selain itu pemanfaatan sumberdaya manusianya, organisasi 

pemerintahan juga harus memanfaatkan sumberdaya anggaran yang ada 

dalam organisasi tersebut agar anggaran yang tersedia sesuai dengan 

kebutuhan yang ada. Pemanfaatan sumberdaya ini diharapkan agar 

organisasi pemerintah mampu memberikan pelayanan yang optimal. 

e. Efektif dan Efisien 

Dalam pelayanan publik masyarakat menilai tingkat keberhasilan 

pemerintah dalam memberikan pelayanan adalah dengan waktu, cepat atau 

lambatnya sebuah pelayananlah yang dijadikan masyarakat untuk menilai 

kinerja pemerintah. Dalam konsep akuntabilitas aspek efektif dan efisien 

dapat dilaksanakan dengan cara membuat sebuah pelayanan yang obyektif 

dan sesuai standad prosedur yang telah ditetapkan. Dengan pelayanan yang 

obyektif maka diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

dapat optimal sehingga konsep akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat 

dipenuhi.  

        Dari kelima indicator yang sudah dijelaskan diatas maka untuk mengetahui 

tentang akuntabilitas POKMAS dalam melaksanakan program PTSL akan lebih 

mudah. Adanya pertanggung jawaban tersebut merupakan bentuk keterbukaan 

dalam melakukan kegiatan yang dilakukan maupun segala kebijakan yang telah 
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dilaksanakan, akuntabilitas tidak hanya dilakukan sebatas pertanggungjawaban 

hasil tertulis dalam bentuk laporan hasil kinerja secara periodic, tetapi sebuah 

pertanggungjawaban nyata apa telah dilaksanakan. Akuntabilitas juga merupakan 

wujud tanggung jawab nyata dari tanggung jawab penerima amanah kepada 

pemberi amanah dalam telaksanakanya program PTSL apakah kelompok 

masyarakat sudah terbuka/transparan sehingga masyarakat terlibat dalam sebuah 

pengambilan keputusan. 

4. Perkembangan Konsep Akuntabilitas 

Konsep ini mulai dikaji semenjak berkembangnya teori reinventing 

government. Konsep akuntabilitas semenjak awal ingin menekankan akan 

pentingnya sebuah pertanggungjawaban dan konsep ini juga masuk sebagai konsep 

utama dalam tatanan pelayanan publik modern. Konsep akuntabilitas juga menjadi 

pembeda dalam kajian pelayanan publik lama dan pelayanan publik moderndimana 

kajian pelayanan publik baru lebih menonjolkan sikap pemerintah yang lebih peduli 

dengan kepentingan publik.(Henry, 2015).  

Pada tahun 2010, pemahaman tentang akuntabilitas bukan lagi sebagai 

pertanggungjawaban saja. Akuntabilitas secara detail merujuk pada hubungan 

instansi pemerintah sebagai objek dengan pihak diluar pemerintahan. Hal ini 

dipahami sebagai pendekatan hubungan antara pemerintah dengan pihak lain yang 

saling berhubungan. Sedangkan tanggung jawab dipahami sebagai keharusan 

aparatur suatu instansi pemerintahan untuk memperlihatkan tingkah laku yang 

sejalan dengan peraturan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan standard 

operasional (Dickinson, 2016).  
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Pada tahun 2015 konsep akuntabilitas dipahami sebagai sebuah kendali 

kepada organisasi publik yang diwajibkan menjadi dasar dalam memberikan 

pemahaman di lingkungan internal dan eksternal yang memiliki kepentingan untuk 

melakukan penilaian dan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh 

organisasi publik tersebut. konsep akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, yaitu 

legitimasi, responsivitas, transparansi, pemanfaatan sumber daya, efektifitas dan 

efisiensi. Pertama, legitimasi yang merujuk pada pengakuan organisasi tersebut 

oleh pihak berwenang; kedua, responsivitas berkaitan dengan bagaimana organisasi 

tersebut mampu menerima dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan; ketiga, 

transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapatkan informasi 

terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi publik tersebut; keempat, 

pemanfaatan sumber daya berkaitan dengan bagaimana organisasi tersebut mampu 

memanfaatkan apa yang ada didalam organisasi tersebut baik berupa sumber daya 

anggaran maupun sumber daya manusianya; kelima efektivitas dan efisien yang 

merujuk pada bagaimana organisasi tersebut melakukan pekerjaannya dengan cepat 

dan tepat dalam menyelesaikan pekerjaannya (Turner & Hulme, 1997). 

C. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Program ini merupakan program dibidang pendaftaran tanah yang 

dilakukab secara bersama-sama diseluruh wilayah. Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) sendiri dilaksanakan secara serentak dalam cakupan 

Desa/Kelurahan atau wilayah sejenisnya. Untuk melaksanakan program ini 

dibentuk panitia/organisasi yang dikhususkan untuk melaksanakan program PTSL, 

organisasi tersebut dinamai Panitia Ajudikasi. Panitia Ajudikasi sendiri dalam 

pelaksanaannya memiliki wewenang mulai dari pengumpulan bukti fisik, 
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menyelidiki riwayat tanah, penyelesaian sengketa dan pengumuman bukti yuridis. 

Selain itu pada implementasinya, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

melaksanakan kemitraan atau kerjasama dengan pihak swasta yang terjalin dengan 

surveyor. Surveyor kadaster adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam 

melaksanakan proses survey dan pemetaan bidang tanah dan memiliki tanggung 

jawab mutlak di hadapan hukum atas data survey yang dihasilkan. 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sendiri pelaksanaannya 

memiliki enam tahapan. Pertama adalah proses penyuluhan, proses penyuluhan atau 

yang lebih populer dikenal dengan sosialisasi ini dilaksanakan oleh petugas Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) setempat di wilayah desa atau kelurahan yang 

mengikuti program PTSL sesuai jadwal. Pada proses penyuluhan atau sosialisasi 

ini akan dibantu oleh pihak desa atau kelurahan, hal yang menjadi fokus utama 

dalam penyelenggaraan penyuluhan ini adalah bagaimana menyadarkan 

masyarakat setempat yang tidak memiliki bukti hak atas tanah berupa sertifikat 

tanah akan arti penting dari sertifikat tanah. Kedua adalah proses pendataan, proses 

pendataan ini selain berkaitan dengan jumlah berapa warga yang berminat 

mengikuti program PTSL juga merupakan suatu proses yang menanyakan sejarah, 

tanah tersebut dibawah kepemilikan siapa, dasar kepemilikan tanah (hibah, warisan, 

proses jual-beli, dan pajak). Ketiga adalah pengukuran, proses pengukuran 

dilaksanakan dengan memperhatikan perbatasan masing-masing objek tanah, 

persetujuan pihak yang bersangkutan, bentuk bidang tanah, dan luas objek 

tanahnya. Keempat adalah sidang panitia, anggota panitia berjumlah tiga orang dari 

BPN dan satu orang dari desa atau kelurahan yang memiliki tugas untuk meneliti 

data yuridis, pemeriksaan lapangan apakah sesuai dengan yang tertera dalam 
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yuridis, mencatatan semua sanggahan dan protes yang dilayangkan oleh pihak lain, 

dan meminta keterangan tambahan akan data yuridis yang akan diproses. Kelima 

adalah pengumuman dengan masa 2 minggu hari kerja dan pengesahan, ditempel 

di kantor desa atau kelurahan yang berisi daftar nama, luas, letak tanah, peta bidang 

dll. Terakhir, sertipikat yang telah jadi dan tidak ada gugatan dari pihak lain selama 

14 hari akan dibagikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional. 

Berikut  alur pelaksanaan PTSL yang penulis kutip dari peraturan yang 

mengatur tentang kebijakan ini serta dari hasil pengamatan penulis selama magang 

di kantor pertanahan kota batu: 

1. Perencanaan 

Untuk mensukseskan program PTSL ini diperlukan suatu perencanaan yang 

matang, kepala kantor pertanahan wajib merencanakan kegiatanya seperti 

penetapan lokasi yang menjadi konsentrasi kerja tahun anggaran, memobilisasi, 

menunjuk dan menugaskan pegawai yang dituangkan dalam keputusan kepala 

kantor. 

2. Penetapan lokasi 

Pimpinan kantor pertanahan kota/kabupaten memiliki wewenang memilih 

dan menentukan lokasi pelaksanaan program diwilayah kerjanya serta melakukan 

perubahan dalam kondisi tertentu. Penetapan dilakukan secara bertahap dengan 

pertimbangan anggaran PTSL, prioritas lokasi desa/kelurahan yang ada pada 

PRONA, pertimbangan kemampuan SDM di masing-masing kantor pertanahan. 

Untuk lokasi yang ditetapkan ialah terdiri dari desa/kelurahan yang menjadi objek 

PTSL yang letaknya berdekatan dsn untuk penetapan lokasi disertai dengan peta 

lokasi. Di Kota Batu sendiri pada tahun 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu 
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menetakan Kelurahan Dadaprejo, Kelurahan Mojorejo, Desa Pendem, dan Desa 

Bumiaji sebagai objek pelaksanaan program PTSL. 

3. Persiapan 

Persiapan yang dilakukan yakni mempersiapkan sarana dan prasarana, 

sumber daya manusia, transportasi, koordinasi dengan instansi terkait dan 

perhitungan anggaran. setelah itu mempersiapkan peta pertanahan. apabila peta 

tidak ada maka digantikan dengan peta lain seperti peta tata ruang yang dijadikan 

sebagai peta kerja. Peta tersebut berisikan tentang pemetaan bidang tanah yang 

telah terdaftar haknya dan yang belum terdaftar.  

4. Pembentukan dan penetapan pantia ajudikasi PTSL dan satuan tugas 

Pembentukan panitia ditetapkan dalam surat keputusan pimpinan lembaga. 

Panitia Ajudikasi PTSL terdiri atas beberapa pegawai Kantor Pertanahan dan 

melibatkan perangkat desa/kelurahan yang bersangkutan. Panitia atau tim memiliki 

tugas yakni mempersiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, mengumpulkan data 

fisik dan dokumen asli data penunjang pertanahan semua bidang tanah dan satgas 

memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemilik tabah, memberikan 

pendampingan tentang kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan 

tanah sesuai dengan aturan, memeriksa kebenaran resmidata fisik dan data yuridis 

alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan sebagainya. 

5. Penyuluhan 

Kantor Pertanahan melalui panitia ajudikasi PTSL melakukan penyuluhan 

mengenai beberapa hal yakni manfaat hasil PTSL bagi masyarakat, pemerintah, dan 

negara; tahapan PTSL; penetapan tanda batas bidang tanah, menyiapkan dokumen 

pertanahan; jadwal pengukuran pengumpulan data oleh petugas terkait; hasil akhir 
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PTSL; biaya yang dibebankan kepada masyarakat; akibat hukum bila melanggar; hak 

untuk mengajukan keberatan; biaya yang akan ditanggung peserta PTSL. Penyuluhan 

dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat. 

6. Pengumpulan data fisik dan data yuridis 

Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan data yang berada di dalam 

aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan (kkp). Kegiatan ini melibatkan pihak 

swasta atau pihak ketiga dengan mempertimbangkan kecepatan pengumpulan data 

dan partisipasi masyarakat; kegiatan pengumpulan data yuridis harus 

dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta dinas terkait. 

pengumpulan data fisik berupa kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 

Pengumpulan data yuridis berupa dokumen kepemilikan tanah. 

7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 

Penelitian dilakukan memvalidasi bukti kepemilikan dari masyarakat. 

Apabila data tidak lengkap akan dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan yang 

dibuat oleh yang bersangkutan tentang kepemilikan dan penguasaan tanah oleh 

pemilik tanah yang bersangkutan. Pernayataan tersebut terdiri dari pernyataan secara 

fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun 

temurun dalam kurun waktu tertentu atau pernyataan memperoleh dengan cara tidak 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.  

8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya 

Data yang telah diteliti oleh petugas dan telah memuhi syarat tahap 

selanjutnya yaitu data akan diumumkan. Pengumuman data fisik dan data yuridis 

disahkan oleh Panitia dan dituangkan dii berita acara Pengesahan Pengumuman Data 

Fisik dan Data Yuridis. Pengesahan dilakukan agar dapat dilakukan ketapap 
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penerbitan sertipikat. Apabila pada proses pengesahan terjadi kesalahan akibat 

kesalahan panitia ataupun terkait kelengkapan data maka data akan tetap disahkan 

dengan memberikan catatan pada berita acara apa saja yang menjadi permasalahan 

atau kekeliruan. 

9. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 

Tahap terakhir dari program PTSL ini yakni penerbitan sertifikat ha katas 

tanah, seluruh formulir permohonan PTSL akan diterbitkan meskipun ada 

beberapa tanggunangan pajak yang belum dibayarkan oleh pemilik tanah, jadi 

untuk kasus tanah hasil jual beli yang terkena pajak BPHTB maka sertifikat akan 

di tahan oleh pihak BPN sampai wajib pajak atau pemilik tanah tersebut melunasi 

tanggunganya. 

 Dari Sembilan tahapan yang telah dijelaskan diatas, pada tahap 

pengumpulan data pihak panitia ajudikasi PTSL bekerja sama dengan pihak desa 

yang disebut dengan kelompok masyarakat PTSL. Kelompok masyarakat PTSL 

atau yang lebih dikenal dengan POKMAS PTSL bertugas untuk mengumpulkan 

data para peserta program PTSL. Data yang dikumpulkan berupa data-data terkait 

dokumen pertanahan serta dokumen identitas pemilik tanah. selain itu, pokmas 

PTLS juga bertugas untuk menerima pembayaran pendaftaran sertipikat yang telah 

ditetapkan dalam peraturan menteri. Setelah data terkumpul maka Pokmas PTSL 

akan menyetorkan data tersebut kepada pihak panitia ajudikasi PTSL dalam hal ini 

satgas yuridis dan satgas fisik untuk diperiksa dan disahkan kebenaran datanya.  


