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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan sebuah aset berharga bagi Negara dan masyarakat 

karena merupakan properti kepemilikan (private property) yang memberikan 

nilai ekonomi yang tinggi, sehingga perlu didaftarkan. Kepentingan yang 

mendasari adalah bagi negara tanah memberikan klaim legal atas wilayah 

suatu negara, sedangkan bagi masyarakat tanah yang telah didaftarkan dapat 

memberikan kepastian hukum atas tanah tersebut. Pendaftaran tanah 

diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang 

didaftarkan.  

Berdasarkan pengertian dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan 

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data hukum, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah 

dan satuan rumah susun, termasuk penerbitan sertifikat bukti bidang-bidang 

tanah yang telah dikuasai dan dimiliki satuan rumah susun dan hak-hak 

tertentu yang meliputinya.1 

Penerapan UUPA memberikan pedoman yang jelas untuk tujuan 

pendaftaran tanah. Pasal 19 (1) UUPA menyatakan “Untuk menjamin 

kepastian hukum oleh Pemerintah diselenggarakan pendaftaran tanah di 

                                                             
1Waskito, Hadi Arnowo, “Menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di Indonesia”, Prenadamedia 

Group, 2019, hlm 3. 



 

2 

 

seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah”.2 

Untuk mencapai kepastian hukum atas sebidang tanah milik 

seseorang, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi program pendaftaran 

tanah melalui pendaftaran tanah sistematik lengkap (selanjutnya disebut 

PTSL). Pemerintah Indonesia menyelenggarakan program percepatan 

pelaksanaan PTSL yang menjadi prioritas 9 (sembilan) dengan 

mengutamakan penyediaan program yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengelola hak pembuktian sertifikat. 

PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali 

dilakukan secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lain 

yang sederajat, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data 

fisik dan hukum, pada satu atau lebih beberapa objek pendaftaran tanah 

untuk kepentingan pendaftaran. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah 

sistematik lengkap sesuai aturan dalam Pasal 3 (4) Peraturan Menteri 

Agraria/Tata Ruang BPN No. 6 Tahun 2018 tentang percepatan PTSL 

(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dilakukan sebagai berikut:3 

1. Merencanakan kegiatan; 

2. Penetapan kegiatan PTSL; 

3. Membentuk dan Menetapkan Komite Penilai; 

4. Konsultasi; 

5. Pengumpulan Data Yuridis dan Data Fisik; 

6. Panitia A ( Pemeriksaan Pertanahan ); 

                                                             
2 Ibid , hlm 10. 
3 Yusnita Rahma, Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran 

Kabupaten Pangandaran, Jurnal Moderat,Volume 5, Nomor 4, ISSN: 2442-377, Universitas 

Galuh, Ciamis Indosesia, November 2019, hlm 51. 
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7. Pengungkapan informasi fisik dan hukum atas tanah dan bukti 

hak; 

8. Mengeluarkan putusan untuk memberikan ataupun mengakui 

hak tanah tersebut; 

9. Menerbitkan Sertipikat; 

10. Penyerahan Sertipikat. 

 

BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah Kementerian yang 

mempunyai tanggungjawab langsung ke pimpinan tertinggi Negara yaitu 

Presiden. BPN bertanggung jawab atas masalah pertanahan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Salah satu tupoksi (tugas,pokok dan fungsi) BPN 

adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan penetapan hak atas 

tanah dan tata kelola. Seperti halnya program strategis nasional yang 

dinamakan PTSL. Program ini sebagai pengganti program Proyek Operasi 

Nasional Agraria yang selanjutnya disebut PRONA, yaitu program 

nasional pemberian sertifikat gratis dari BPN kepada masyarakat. 

Kementerian (ATR)/BPN mengusulkan agar 5 (lima) juta bidang yang  

tanahnya belum didaftarkan dapat di dibuatkan sertifikat melalui program 

PTSL di setiap Kantor Pertanahan di daerah tersebut.4 Tahun 2020 Jawa 

Tengah mendapat target 2 Juta bidang tanah terdaftar yang harus menjadi 

sertipikat. 

PTSL dilaksanakan dengan mendata secara menyeluruh di suatu 

desa dan secara serentak di wilayah Kabupaten Kudus, Pratomo Adi 

Wibowo selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus memastikan 

                                                             
4 Suyikati, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di 

BPN Kota Yogyakarta, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Hukum 

Universitas Widya Mataram, September 2019, hlm 6.  
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proses pengurusan sertifikat tanah tidak dipungut biaya baik saat 

pengumpulan data yuridis maupun saat pengukuran fisik bidang tanah.5 

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kantor Pertanahan di Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2020 telah menyelesaikan rencana PTSL dengan 

dukungan dana dari pemerintah pusat dengan APBN dengan jumlah 

perubahan lahan yang ditentukan/dibatasi sesuai dengan pelaksanaan 

anggaran Daftar Isi (selanjutnya disebut sebagai DIPA). Pada tahun 2020 

PTSL Kabupaten Kudus menerima target 40.000 bidang yang akan dibagi 

dan dialokasikan di hampir semua desa di Kabupaten Kudus dengan 

berbagai tahapan.6. 

Berdasarkan data di lapangan masih banyak ditemukan bidang 

tanah yang belum terpetakan dan terdaftar di Kabupaten Kudus, yang 

dibuat oleh pejabat pertanahan (PPAT) dengan berbagai alasan yang belum 

melakukan konversi maupun pelaksanaan pendaftaran tanah.  

Dalam penelitian ini dipilih Kabupaten Kudus sebagai daerah 

penelitian. Pilihan ini didasarkan dengan alasan. Pertama, Kabupaten 

Kudus adalah daerah yang telah melakukan beberapa program sertifikat 

dari negara sejak 1981 dengan PRONA tersebut, Program tersebut bersifat  

Mandiri Massal (disebut SMS) sejak tahun 2005 dan PTSL tahun 2017. 

Kedua , Kabupaten Kudus mempunyai pandangan yang strategis, karena 

merupakan jalur utama yang menghubungkan dua provinsi, yaitu provinsi 

                                                             
5 Pratomo Adi Wibowo, Wawancara Pribadi, Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Kudus, 23 

Januari 2021. 
6 Sutikno, Wawancara Pribadi, Koordinator PTSL Kantor Wilayah Kabupaten Kudus, 23 Januari 

2021. 
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Jateng dan Jatim. Hal ini  menjadikan Kabupaten Kudus menjadi dinamis, 

dan keadaan ini sangat mempengaruhi masyarakat khususnya negara. 

Kabupaten Kudus turut berperan dalam mencetak dan 

menyukseskan pembangunan sosial yang berdampak meningkatnya 

ekonomi masyarakat. Hal ini lebih difokuskan pada peningkatan hasil dari 

produk ATR/BPN, usaha kecil menengah dan hasil kelautan/perikanan 

tawar. Pendapatan dari pengelolaan keuangan dan aset daerah di 

Kabupaten Kudus per Februari 2018, jumlah persil di Kabupaten Kudus 

yang telah bersertifikat sebanyak 479.2810 bidang dari keseluruhan 

726.400 bidang persil sehingga belum bersertifikat sebanyak 247.120 

bidang.7  

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus telah lama menyelenggarakan 

penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi dan sengketa yang biasa 

diselesaikan dengan cara mediasi ini adalah seperti sengketa warisan, batas 

tanah, hak atas tanah, kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Dalam 

penyelesaian sengketa tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sangat 

selektif dalam proses mediasi tersebut. Sejak Tahun 2016 kasus sengketa di 

BPN Kudus menurun secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya 

sebelum adanya PTSL. Hampir 85% (delapan puluh persen) sengketa warisan, 

batas tanah, kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut dapat 

diselesaikan melalui lembaga mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 

dan setelah proses mediasi tersebut pihak BPN Kudus juga menata dengan 

rapi semua berkas administrasi yang ada selama proses mediasi berlangsung. 

                                                             
7 data DPPKAD 2020. www.kuduskab.go.id diakses 24 Januari 2021. 

http://www.kuduskab.go.id/
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Sebelum proses mediasi ini berlangsung, setelah pihak BPN Kabupaten Kudus 

menerima semua berkas dari pihak penggugat pihak BPN Kabupaten Kudus 

terlebih dahulu mempelajari dan setelah itu para pihak yang tergugat dan 

penggugat dikoret terlebih dahulu semua permasalahan dari masing-masing 

pihak yang bersengketa, Apabila semua itu sudah di dapat baru BPN 

Kabupaten Kudus menawarkan solusi seperti mediasi dalam penyelesaian 

sengketa pertanahan.8 

Dengan seperti itu para pihak apabila sudah menyetujui baru para 

pihak yang bersengketa dipertemukan dan saat itu proses mediasi dapat 

berlangsung dengan para pihak yang bersengketa dengan membawa saksi. Di 

samping itu juga BPN Kabupaten Kudus hanya 15% (lima belas persen) 

berkas sengketa yang masuk di bagian Seksi Sengketa yang belum bisa 

diselesaikan dan bahkan tidak berani menyelesaikan sengketa tersebut melalui 

lembaga mediasi, seperti halnya sengketa kepemilikan sertifikat ganda. 

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak ketiga 

yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa 

membantu memperoleh kesepakatan memuaskan. Seperti salah satu contoh 

kasus sengketa penguasaan dan pemilikan tanah berawal dari pelapor 

keberatan apabila bidang tanah C. 1226 P. 43 D.II Luas 104 M2 dan 

seluruhnya akan dimohonkan sertipikat oleh terlapor melalui PTSL, karena 

yang dihibahkan As’ari kepada terlapor hanya separuh sebelah utara dari luas 

tanah tersebut, sedang terlapor menguasai dan mendirikan rumah di sebelah 

                                                             
8 Donny Agus Kurniawan, Wawancara Pribadi, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, 2 Juli 2021. 
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selatan. Data di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus 

menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tantangan bagi BPN menuntaskan 

permasalahan dengan Operasi Tuntas Sengketa (OTS). Jangka waktu 

penyelesaiannya selama 60 hari, sedangkan Operasi Sidik Sengketa, jangka 

waktu penyelesaiannya 90 hari. 

PTSL merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk 

menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. 

Nantinya, masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menggunakan 

sertifikat tersebut sebagai modal penunjang usaha yang sah dan efektif dalam 

meningkatkan kesejahteraannya. Namun, masih ada berbagai masalah di 

tingkat implementasi. Berdasarkan hasil observasi penulis terdapat contoh 

kasus yang akan diteliti yaitu: kasus yang terjadi di Desa Margorejo 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus antara R dan B saat program PTSL 

dilaksanakan adalah sengketa tanah kepemilikan di desa karena mereka berdua 

tahu bahwa mereka memiliki tanah. Juga di Desa Kedungsari, Kecamatan 

Gebog, Kabupaten Kudus terjadi konflik antara S dan T karena luasnya tidak 

sesuai dengan kepemilikan tanah di sebelahnya, yang menyebabkan masalah 

batas antar kedua belah pihak. Sengketa tanah juga terjadi di Desa Bae, 

Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus antara F dan MI mengenai batas tanah 

kedua belah pihak yang dianggap tidak sesuai. 

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui pelaksanaan PTSL di 

Kabupaten Kudus, maka perlu dilakukan penelitian sehubungan dengan 

penyusunan skripsi yang berjudul: “PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 
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LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA UNTUK  MENCEGAH 

SENGKETA KEPEMILIKAN DAN BATAS TANAH DI KANTOR 

PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS”. 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

Penulis memberikan Rumusan Permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Sebagai Upaya Untuk  Mencegah Sengketa Kepemilikan dan Batas Tanah 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ? 

2. Bagaimana Kendala dan Solusi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus ? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan 

penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk  mencegah sengketa 

kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan solusi pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk mencegah sengketa 

kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 

D. Penggunaan penelitian 

Penelitian tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) sebagai upaya pencegahan sengketa pemilikan tanah dan tanda batas 
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di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberikan 

manfaat dari segi teori maupun praktek. 

1. Kegunaan Teori 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi 

perkembangan serta majunya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum 

ketatanegaraan. 

2. Keggunaan praktek 

 Hasil penelitian ini diharapkan bias memberi sumbangsih pikiran 

terutama untuk Kantor BPN Kudus serta masyarakat mengenai 

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai 

upaya untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan dan batas tanah 

di Kabupaten Kudus. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-

masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke 

dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

kajian teoritis sebagai acuan melakukan pembahasan terhadap pokok 

permasalahan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu tentang pendaftaran tanah, 

sertifikat tanah, sengketa tanah dan penyelesaiannya. 
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BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 

penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode 

analisis data. 

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk  mencegah sengketa 

kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan 

kendala dan solusi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai 

upaya untuk  mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kudus. 

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan 

dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 

kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya pencegahan sengketa kepemilikan  

dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 


