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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat perekonomian suatu negara merupakan hal yang  penting dalam 

usaha pembangunan nasional demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat 

karena hal tersebut dapat mempengaruhi aspek lainnya yaitu aspek politik, 

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Transformasi ekonomi secara 

global berpengaruh pula pada dinamika perekonomian di Indonesia.
1
 

Kebijakan dasar pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari sekian sektor 

pembangunan, kebijakan terhadap legalitas tanah menjadi bagian yang sangat 

penting bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum terhadap 

lahannya, baik lahan untuk permukiman maupun lahan untuk usaha. 

Masyarakat bisa lebih produktif jika lahan yang dimilikinya telah memiliki 

kepastian hukum.  

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia sebagai negara 

agraris. Tanah merupakan faktor penting bagi bangsa Indonesia baik sebagai 
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daya produksi maupun sebagai pemukiman. Oleh sebab itu, pengelolaan tanah 

dalam arti pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan 

hak-hak tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah perlu ditata dan diatur 

sedemikian rupa sehingga tanah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 

pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 

Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 sebagai 

landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, yang 

menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat”.
2
 

Undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan bahwa Negara Indonesia 

merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Demikian pcula soal tanah, 

pemerintah berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap status tanah 

yang dikuasai masyarakat atau badan usaha. 

Negara Indonesia telah menjamin hak rakyatnya sebagai negara yang 

demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta 

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara 
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bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak 

terkecuali.
3
 

Manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena 

kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah. Tanah merupakan benda yang 

sangat berharga bagi manusia, karena hampir semua kebutuhan manusia pasti 

terkait dengan tanah, mulai manusia lahir sampai meninggalpun selalu 

membutuhkan tanah. Manusia mempunyai hubungan emosional dan spiritual 

dengan tanah. Tanah tidak hanya semata-mata dipandang sebagai komoditas 

yang bernilai ekonomis belaka, tetapi hubungan tanah dengan pemiliknya 

mengandung nilai-nilai budaya, adat, ekonomis, dan spiritual tertentu. 

Demikian juga bagi pemerintah, setiap pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah pasti membutuhkan tanah. 

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, 

searah dengan lajunya pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh 

Bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi tanahpun mengalami 

perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah juga terus 

mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang 

beranekaragam.  

Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah. 

Begitu pentingnya tanah bagi manusia, dapat dilihat dari kenyataan bahwa 
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manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktivitas, manusia 

selalu berhubungan dengan tanah dan segala aktivitas. 

Kepastian hukum penting untuk mengatur kehidupan masyarakat adil, 

dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat 

ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah 

hukum yang dapat dipergunakan negara dalam mengatur tatanan kehidupan 

masyarakat. Demikian pula mengenai lahan, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria di dalam pasal 19 menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi:  

a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah  

b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut  

c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat.
4
 

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam pasal 1 angka 1 Pendaftaran 

Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus 

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,  
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dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan 

rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-

bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun 

serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
5
 

Sebutan pendaftaran tanah atau land registration menimbulkan kesan 

bahwa obyek utama pendaftaran atau satu-satunya obyek pendaftaran adalah 

tanah. Mengenai pengumpulan sampai penyajian data fisik, tanah yang 

merupakan obyek pendaftaran yaitu untuk dipastikan letaknya, batas-

batasnya, luasnya dalam peta pendaftaran dan disajikan juga dalam daftar 

tanah.  

Sesuai ketentuan tersebut pendaftaran tanah untuk pertama kali 

dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik 

dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah diselenggarakan 

dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas 

sosial ekonomi serta kemungkinan adanya setiap jengkal tanah di mata hukum 

keagrariaan harus jelas status hak dan pemegang haknya, misalnya, tanah Hak 

Milik jelas bukan tanah Negara dan berbeda kriterianya dengan tanah-tanah 

Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai. Begitupun siapa saja yang 

boleh menguasai atau memilikinya serta peruntukan penggunaan tanahnya 

mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda. Tanah hak milik ataupun tanah 

hak-hak lainnya wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan Administrasi (BPN). 
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Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah yang 

sekaligus sebagai bukti penguasaan atau pemilikan pemegangnya atas tanah 

tersebut.  

Tujuan pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan 

sertifikat merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah 

yang dimaksud. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mengamanatkan 

bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah 

Republik Indonesia dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang 

kuat mengenai suatu penguasaan atau pemilikan tanah.
6
  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 3 tentang 

Pendaftaran Tanah, menjelaskan tujuan dan kegunaan pendaftaran tanah dan 

salah satu produknya bernama sertifikat hak atas tanah tersebut. Untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak 

atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan.
7
 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan 

tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, 

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. 
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Sebagian kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya 

didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan 

hukum, hasilnya memerlukan pengesahan pejabat pendaftaran yang 

berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti. 

 Dinamika masalah pertanahan memiliki muatan kerumitan yang tinggi, 

hal ini disebabkan oleh realitas yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia 

akan tanah senantiasa meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan 

pembangunan di segala bidang. Di lain pihak secara kuantitas jumlah tanah 

tidak bertambah luas (relatif tetap). Oleh karena itu permasalahan di bidang 

pertanahan dituntut agar dapat mengelola tanah yang tersedia secara optimal, 

sehingga secara profesional masing-masing kepentingan dapat diakomodir 

secara proposional sebagai pencerminan dari cita-cita pembangunan nasional 

di segala bidang.  

Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR 

Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaharuan 

Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, dalam konsiderannya 

mempertimbangkan, “Bahwa pengelolaan sumber daya alam (agraria) yang 

berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, 

ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik”. Dari penegasan garis-

garis besar haluan negara dan ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) 

tersebut di atas semakin jelas bahwa administrasi pertanahan mempunyai 

peranan penting yang perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius dan 
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sungguh-sungguh agar dapat mendukung terlaksananya tugas-tugas 

pemerintah dalam pemerataan pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, 

pemanfaatan, sampai kepada pengendaliannya. 

Atas dasar ketentuan di atas, perlu adanya tindakan pemerintah serta 

kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah demi terwujudkan tertib 

administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir 

yaitu berupa sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun 

dalam pelaksanaannya, pasti ada hambatan, baik dalam pelaksanaan 

administrasi maupun dari masyarakat itu sendiri. Pemegang hak atau tanah 

berhak mendapatkan bukti otentik yang berkekuatan hukum tentang 

kepemilikan tanahnya dari lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan 

Nasional (BPN). 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Indonesia dan 

percepatan pembangunan dewasa ini membawa kepada suatu situasi dimana 

kebutuhan akan tanah semakin meningkat, demikian juga dengan permohonan 

jasa pelayanan di bidang pertanahan cenderung terus meningkat. Dalam hal 

ini peningkatan kebutuhan akan tanah ini diperkirakan akan berakibat pula 

pada peningkatan permasalahan yang menyangkut bidang pertanahan. Proses 

permasalahan ini berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan 

tanah itu sendiri.  

Keadaan seperti ini perlu diantisipasi secara sungguh-sungguh dengan 

segala kemungkinan permasalahan yang akan timbul. Lahirnya konflik-
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konflik pertanahan pada dasarnya bermuara pada lemahnya sertifikasi 

kepemilikan akan tanah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban administratifnya seperti melakukan pendaftaran hak atas 

tanah mereka guna adanya kepastian hukum.   

Permasalahan juga terjadi dalam pendaftaran tanah seperti adanya 

kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemohon, kesalahan informasi 

yang diberikan oleh pemohon disebabkan kurang proaktifnya masyarakat 

sebagai pemohon untuk datang langsung ke kantor pertanahan, menanyakan 

hal-hal apa saja yang menjadi persyaratan administrasi yang harus disiapkan 

dalam proses awal pendaftaran tanah, sehingga kebanyakan dari masyarakat 

yang datang untuk melakukan pendaftaran tanah syarat-syarat administrasinya 

yang harus dipenuhi tidak lengkap sehingga dikembalikan berkasnya dan 

tidak diproses lebih lanjut oleh panitia bagian pemeriksaan berkas. 

Selain itu permasalahan lainnya adanya sanggahan atau keberatan dari 

pihak lain pada saat proses pendaftaran tanah berlangsung. Sanggahan atau 

keberatan dari pihak lain disebabkan karena tanah yang didaftarkan pemohon 

adalah tanah sengketa, letak tanah tidak sesuai dengan batas-batas bidang 

tanah, luas tanah yang tidak sesuai dengan luas sebelumnya sehingga pada 

saat prosesnya tanah tersebut tidak dilanjutkan oleh panitia yang melakukan 

pengukuran dan pemetaannya, sehingga dikembalikan terlebih dahulu kepada 

pemohon untuk menyelesaikan tanah tersebut dan apabila permasalahan tanah 

tersebut telah selesai maka panitia akan melanjutkan kembali pengukuran dan 

pemetaan yang pernah dilakukannya. 
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Kesalahan informasi awal yang diberikan juga kadang kala terjadi dari 

pihak kantor pertanahan, hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi 

kemasyarakat dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat 

sehingga informasi yang didapat oleh pemohon kurang yang berakibat pada 

saat pemohon mendaftarkan tanahnya berkas administrasi yang diserahkan 

oleh pemohon tidak lengkap. Hal ini perlu disampaikan kepada seluruh 

masyarakat Indonesia dengan informasi yang benar dan lengkap agar tidak 

menjadi berita yang simpang siur dan berdampak negatif. 

Dengan demikian persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tanah 

seperti penguasaan tanah, penggunaan tanah oleh orang atau badan hukum 

yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan 

pertanahan yang berlaku, jual beli tanah di luar prosedur yang berlaku, 

penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, adanya sertipikat 

palsu, sertifikat tumpang tindih, manipulasi tanah dan sebagainya dapat 

diminimalisir. Hal tersebut yang belum memiliki sertipikat akan dibuatkan 

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. 

Pemerintah telah membuat suatu program atau kebijakan dalam meningkatkan 

pelayanan di bidang pertanahan yaitu pengadaan sertifikat secara massal dan 

serentak di berbagai wilayah Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap (PTSL). Program ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat 

Indonesia baik dari golongan menengah sampai dengan golongan ekonomi 

rendah dapat memiliki sertifikat secara gratis. Program ini diadakan dengan 
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tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang 

hak atas tanah.  

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disebut (PTSL) 

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali 

yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau 

nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data 

fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah 

untuk keperluan pendaftarannya.
8
 Dalam program Pendaftaran Tanah 

Sistematik Lengkap (PTSL) ini, tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya 

akan di validitas dulu keberadaannya apakah tidak ada di dalamnya tanah 

yang bersengketa. 

Sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Instruksi Presiden 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, diharapkan dapat membantu 

masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan. 

Objek Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ini meliputi seluruh 

bidang tanah tanpa terkecuali, baik yang belum bersertifikat ataupun yang 

bersertifikat (tetapi belum terpetakan) sehingga tercipta peta lengkap. 
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Kementerian ATR/BPN telah diberikan target yang jelas untuk melakukan 

sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, yakni 5 juta sertifikat tanah harus terbit 

pada tahun 2017, kemudian 7 juta sertifikat tanah pada tahun 2018 dan 9 juta 

sertifikat tanah pada tahun 2019.
9
  

Selama program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 

Kementerian ATR/BPN sudah  membagikan sekitar 16,9 juta sertifikat tanah 

kepada masyarakat. Rinciannya, pada 2015 sebanyak 967.490 sertifikat, 2016 

sebanyak 1.168.095 sertifikat, 2017 sebanyak 5,4 juta sertifikat dan di tahun 

2018 sebanyak 9,4 juta sertifikat.
10

  

Pada dasarnya penerbitan sertipikat tanah melalui program Pendaftaran 

Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tidak memakan biaya yang besar karena 

merupakan program pemerintah yaitu dilaksanakan secara gratis. Masyarakat 

hanya di bebankan untuk membayar sepertiBea Perolehan Hak Atas Tanah 

Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), Bukti Perolehan Hak, 

Materai, dan Patok Batas ditanggung oleh pemilik lahan.  

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 

(PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 

(4) yaitu Perencanaan, Penetapan Lokasi, Persiapan, Pembentukan dan 

Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL Yuridis. Penelitian data yuridis untuk 

membuktikan hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta 
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pengesahannya, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, 

pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan pelaporan. 

Pengertian Panitian Ajudikasi PTSL berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor 

Pertanahan untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. 

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik diperlukan bantuan 

suatu panitia ajudikasi, karena pada umumnya pendaftaran secara sistematik 

bersifat massal dan besar-besaran, sehingga dengan demikian tidak akan 

mengganggu tugas rutin Kantor Pertanahan. Panitia Ajudikasi terdiri atas 

seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pagawai BPN 

dan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang anggota, yaitu seorang pegawai BPN yang 

mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah, seorang 

pegawai BPN yang mempunyai kemampuan pengetahuan dibidang hak-hak 

atas tanah, sedangkan yang ketiga dan ke empat adalah kepala desa atau 

kelurahan yang bersangkutan dan/atau seseorang desa atau kelurahan yang 

ditunjuknya.  

Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi 

Jakarta Selatan dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap (PTSL) sangat tertata, sesuai aturan dan petunjuk yang telah 

ditetapkan. Ditahun 2018 sebanyak 5.000 (lima ribu) pemilik bidang di 
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Jakarta Selatan menerima sertifikat tanah lewat program Pendaftaran Tanah 

Sistematik Lengkap (PTSL). 

Pendaftaan Tanah Sistematis Lengkap ini merupakan inovasi pemerintah 

melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat seperti: sandang, pangan, dan papan. Selain itu nantinya 

masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan  sertipikat 

tesebut sebagai modal usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan 

kesejahteraan hidupnya.
11

 

Sebagai Ibukota Provinsi DKI Jakarta menjadi penting setiap jengkal 

tanah memiliki kepastian hukum untuk meminimalisasi potensi konflik. 

Namun tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang cara 

pendaftaran tanah, cara memperoleh sertipikat, dan cara Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) memproses permohonan sertipikat tanah. Selain soal 

sertipikasi tanah, masyarakat juga masih banyak yang kurang paham 

bagaimana memproses pendaftaran tanah secara sistematik lengkap. Padahal     

masyarakat memiliki kesempatan jaminan hukum atas tanahnya lewat proses 

pendaftaran secara sistematis lengkap. 

Berdasarkan latar belakang di atas melaksanakan penelitian dan mengkaji 

permasalahan mengenai pendaftaran tanah secara sistematis lengkap berikut 

masalah-masalah yang terjadi di lapangan sebagai bahan penyusunan Tesis 

dengan judul:  

                                                           
11

 https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-

sesuai-target  

https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target
https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target
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“PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM 

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI 

KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA 

SELATAN”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusahn masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian 

sebagai titik tolak dari uraian latar belakang diatas perulu dirumuskan suatu 

permasalahan yang tersusun secara sistematis sehingga sasaran  yang hendak 

dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap 

masalah yang diteliti sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan, maka penulis merumuskan  masalah kedalam 2 (dua) masalah 

pokok, sebagai berikut:   

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kantor 

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ? 

2. Apa hambatan yang dihadapi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi 

Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap ? 

 

1.3 Tujuan Penelitan  

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian 

ini ialah : 

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui 

program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap pada tanah yang 
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belum bersertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta 

Selatan.  

2. Untuk menggambarkan hambatan apa saja dalam program Pendaftaran 

Tanah Sistematik Lengkap pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi 

Jakarta Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum di bidang kenotariatan pada umumnya dan 

untuk pengembangan lebih lanjut mengenai peran notaris dalam 

pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap sehingga dapat menambah pengetahuan dan keilmuan serta 

dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa depan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai 

sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.  

b) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematik 

Lengkap. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 

penulisan karya ilmiah  yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya 

ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan tesis. Adapun 

sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan 

dan berhubungan. Hal ini dimaksudkan memudahkan dalam memahami 

penulisan hukum tersebut. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar 

belakang masalah, perumusahan masalah, tujuan dan manfaat 

penlitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan lebih lanjut mengenai landasan teori 

dan landasan konseptual.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis 

gunakan didalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan 

hukum. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab in diuraikan mengenai analisis atas permasalahan 

penelitian, dan dibuat melalui 2 (dua) sub bab yang 
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menerangakan masing-masing permasalahan, sehingga 

penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang berusahan 

untuk ditemukan melalui penelitian ini.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu berisi 

tulisan singkat yang diambil dari pembahasan atas masalah-

masalah yang dipaparkan penulis yang merupakan kesimpulan 

dari bab-bab terdahulu dan disertai beberapan saran dari 

penulis sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




