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FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WARGA DESA TIDAK 

MEMILIKI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA 

TEGALBINANGUN KEAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN 

TANGGAMUS 

 

 

Oleh 

 

Dwi Novitasari 

 

 

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Faktor-faktor warga tidak memiliki 

sertifikat tanah Di Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan subjek penelitian adalah Warga Desa Tegal Binangun Kecamatan Sumber 

Rejo Kabupaten Tanggamus. Untuk mengumpulkan data penelitian ini 

menggunakan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi.  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Relevansi Faktor- faktor 

yang mempengaruhi warga desa Tegalbinangun sehingga tidak memiliki sertifikat 

hak atas tanah diperoleh faktor tertinggi jumlah biaya mereka tidak mampu 

membayar dengan jumlah yang tinggi,factor terendah yaitu sosialisai yang tidak 

banyak berpengaruh pada anggapan kepemilikan sertifikat tanah,bagi responden, 

efisiensi biaya,tingkat pendidikan ,pemerintah . 

  

Kata kunci :  warga, biaya sertifikat tanah, dan sertifikat tanah. 
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I.PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Tanah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek 

kehidupan serta penghidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, 

politik maupun budaya.  

 

 

Hak atas tanahadalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang 

terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian 

hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana 

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, memungkinkan para 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk dengan mudah mengetahui hukum 

yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang 

dipunyai. 

 

Jual beli merupakan salah satu cara proses peralihan atau pemindahan hak 

atas tanah yang lazim terjadi. Jual beli yang banyak berkembang dala 

masyarakat adalah jual beli yang dalam hukum tanah nasional kita 

mengadaptasi dari hukum adat yang telah mengalami suatu proses 

“saneering”, atau“pemurnian”. 
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Akta jual beli merupakan pernyataan dari pihak penjual bahwa ia telah 

menjua l tanahnya kepada pembeli dan telah menerima harga yang sudah 

ditentukan. Sertifikat hak atas tanah adalah salinan dari buku tanah dan 

salinan dari surat ukur yang keduanya kemudian dijilid menjadi satu serta 

diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

Sertifikat hak atas tanah itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas 

pemegangan sebidang tanah. 

 

Sertifikat hak atas tanah itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas 

pemegangan sebidang tanah. Kuat disini mengandung arti bahwa sertifikat 

hak atas tanah itu tidaklah merupakan alat bukti yang mutlak satu-satunya, 

jadi sertifikat hak atas tanah menurut sistem pendaftaran tanah yang dianut 

UUPA masih bisa digugurkan atau dibatalkan sepanjang dapat dibuktikan 

dimuka pengadilan bahwa sertifikat tanah itu adalah tidak benar. 

 

Pentingnya sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi 

sertifikat bukanlah satu-satunya alat bukti hak atas tanah, sebab hak atas 

tanah masih dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya kuitansi jual 

beli,saksi-saksi. Bedanya adalah bahwa sertifikat hak atas tanah ditetapkan 

oleh peraturan perundangan sebagai alat bukti yang kuat, ini berarti selama 

tidak ada alat bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka 

sertifikat tersebut harus dianggap benar. Sedangkan alat bukti lain hanya 

dianggap sebagai bukti awal dan harus dikuatkan oleh alat bukti lain. 
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Dengan demikian kepemilikan suatu tanah secara hukum dianggap tidak 

kuat atau sah apabila tidak memiliki surat tanda bukti yang otentik. 

berupa sertifikat hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 sub 

20 PP No 24 Tahun 1997 bahwa: 

 

Sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak, sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 19 ayat (2c) UUPA, untuk hak atas tanah, hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak 

tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah 

yang bersangkutan. 

 

Dengan adanya sertifikat ini, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk 

pembuktian dan alat kepastian hukum bahwa tanah tersebut telah memiliki 

hak atas tanahnya. Sertifikat hak atas tanah mempunyai bukti yang kuat 

apabila keberadaan sertifikat tersebut harus sesuai dengan keadaan tanah, 

bahwa antara sertifikat dan tanah harus ada kecocokan baik batas-batasnya, 

letaknya, ataupun luas tanahnya harus tercantum dalam sertifkat tersebut. 

Jika sertifikat hak atas tanah dan keadaan tanah tidak ada kesesuaian maka 

sewaktu-waktu akan menimbulkan sengketa hak.Sengketa hak ini dapat 

dijadikan dasar atau dapat melahirkan suatu gugatan tentang keabsahan dari 

sertifkat tersebut. 

 

 

Desa Tegalbinangun berada di Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus, Luas tanah keseluruhan dari data dokumentasi kelurahan desa 

Tegalbinangun seluas 193,5 ha, sekitar 35% atau  58,6 ha yang belum memiliki 

sertifikat hak tanah, Sedangkan114,6 ha sedang dalam proses pengalihan nama atas 

hak milik baru atau 40% dari total.Adapun permalahan yang terjadi di desa 

Tegalbinangun,tentang warga yang belum mempunyai Sertifikat hak atas 
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tanahnya ini dikarenakan oleh beberapa faktor secara internal dan 

eksternal.Faktor secara internal  seperti ,rendahnya pengetahuan warga akan 

pentingnya sertifikat hak tanah,Jumlah ekonomi warga,dan masih 

menggunakan alasan hukum adat yaitu tanah waris.Sedangkan faktor 

eksternal dipengaruhi keterlambatan pemerintah daerah dalam 

mensosialisaikan program pemerintah pusat ,mengenai adanya program 

pembuatan  sertfikat tanpa dipungut biaya dan mekanisme prosedural 

administrasi pengurusan sertifikat yang menyulitkan warga 

 

 

Beberapa kasus yang terjadi di lapangan terdapat banyak permasalahan yang 

berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah. Sengketa tanah kurung waktu 

dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 terdapat permasalahan sengketa 

tanah dari tanah adat,waris.Salah satu kasus yang terjadi akibatjual beli 

tanah waris yaitu tanah milik Dasmat kemudian dijual kepada Cecep dan 

Hatiti kedua belah pihak belum membuat sertifikat hak atas tanah baru 

,akibatnya terdapat sengketa batas antara Cecep dan Hatiti sebagai pembeli 

karna tanah sebelumnya tidak ada Sertifikat tanah .  

 

Tidak memiliki sertifikat hak atas tanah menimbulkan banyak 

permasalahan, tanah yang diperjual belikan tidak memiliki surat-surat legal 

maka harganya sangat murah, pembangunan desa yang terganggu karena 

minimnya yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) hal ini juga 

menjadi masalah yang krusial bagi pembangunan desa Tegalbinangun 
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khususnya dan kabupaten Tanggamus umumnya karena sangat bedampak 

pada kelajuan pembanguan infrastuktur daerah.  

 
 

Bardasarkan latar belakang diatas,penulis berkeinginan untuk mengkajii 

lebih jauh tentang kepemilikan sertifikat hak tanah di desa Tegalbinangun 

,dalam hal ini berkaitan dengan judul : FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI WARGA  TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT 

TANAH  DI DESA TEGALBINANGUN KECAMATAN  

SUMBEREJO  KABUPATEN TANGGAMUS.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi maslah yangdimaudkan untukkmemprjelas beberapa maslah 

dalam suatu penelitian . Berdasarkan latar belakang maslah,maka 

identifikasi masalah : 

1. Rendahnya pengetahuan warga akan pentingnya sertifikat hak tanah. 

2. Kesiapan warga  

3. Efisiensi Biaya 

4. Mekanisme prosedural administrasi pengurusan sertifikat yang 

menyulitkan warga. 

5. Sosialisasi tentang Sertifikat tanah 

6. Kebijakan pemerintah tentang program Prona dan Sporadik 
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1.3. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka 

penelitian ini dibatasi hanya pada Faktor-faktor yang Mempegaruhi Warga 

Tidak Memiliki Sertifikat Tanah di Desa Tegalbinangun Kecamatan 

Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah maka penelti merumuskan masalah dalam penelitian 

iniadalah “Faktor-faktor apakah yang mempengruhi warga tidak memiliki 

sertifikat tanah Di Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus?” 

 

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Faktor-faktor warga tidak 

memiliki sertifikat tanah Di Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus. 

1.5.2. Kegunaan Peneltian 

a) Kegunaan Teoritis 

Peneliti ingin memperkaya konsep-konsep ilmu peendidikan Pancasila dan 

Kewarganegraan yang mengkaji tentang hukum dan kemasyarakatan , 

karena berkaitan dengan kedisiplinan  alam penegakan hukum Agraria . 
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b) Kegunaan Praktis 

1. Hasil penelitian ini secara praktis bagi masyaraka di Desa Tegalbinangun 

untuk meningkatkan kedisiplinan dalam kepemilikan sertifikat hak atas 

tanah guna mencegah sengketa tanah dikemudian hari. Hasil peneltian ini 

dapat dijadikan bahan informasi poitif dan bahan pertimbangan masyrakat 

agar dapat lebih menekankan kepada masyarakat mengenai pentingnya taat 

dan disiplin terhapat peraturan. 

2. Sebagai Calon Guru, hasil penelitian ini berguna sebagai suplemen bahan 

ajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pokok 

bahasan hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai 

kedisiplinan masyarakat. 

3. Sebagai suplemen bagi kalangan akademis yang ingin melaksanakan 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Faktor-faktor Warga Desa 

Tidak Memiliki Sertifikat Tanah di Desa Tegalbinangun . 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1.Ruang Lingkup Ilmu Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan, khususnya 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengkaji tentang konsep 

hukum dan kemasyarakatan, karena berkaitan dengan hukum agraria 

yang berdasarkan hukum positif di Indonesia. 
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1.6.2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang belum memiliki 

sertifikat tanah di Desa Tegalbiangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus. 

1.6.3.Objek  Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Faktor-faktor yang Mempegaruhi Warga Tidak 

Memiliki Sertifikat Tanah di Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus. 

1.6.4.Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Tegalbinangun 

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

1.6.5.Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya surat izin penelitian oleh 

Dekan Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan Universitas Lampung. Pada 

tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan 27 Maret 2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Teori Kesadaran Hukum 

 

 

Sudikno Mertokusumo (2008: 2)”mengatakan bahwa kesadaran hukum menunjuk pada 

kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan 

pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa 

yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang 

seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum”.  

 

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980) “mengajukan 4 (empat) indikator, 

yaitu; kesadaran tentang ketentuan-ketentuan hukum, kesadaran tentang pengakuan 

terhadap ketentuan-ketentuan hukum, kesadaran akan penghargaan terhadap ketentuan-

ketentuan hukum, dan kesadaran pada penaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-

ketentuan hokum. 

 

Secara umum kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri 

manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki 

atau yang sepantasnya.  
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2.1.1. Deskripsi Teori 

 

 

Dalam deskripsi teori ini berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang 

akan di teliti yaitu dengan cara mendekripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian, 

serta menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat 

memperkuat penelitian ini. Berikut akan diuraikrai  mengenai teori-teori dari variabel 

penelitian yang akan diteliti. 

 

 

a.Hukum Agraria Indonesia 

 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Hukum Agraria Indonesia 

yaitu terdapat dalam Pasal  Ayat  (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-

air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dan dalam 

Pasal 1 Ayat(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan 

kekayaan nasional. 

 

Menurut Ensiklopedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Sertifikat), tanda atau surat 

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

digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.Perihal pencatatan Sertifikat 

tersebut, Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah 

beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/nprt/677/pp-no-24-tahun-1997-pendaftaran-tanah
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Sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah 

bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sertifikat atas tanah 

diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut Pasal 31 ayat 1 PP. 

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 32 PP pendaftaran tanah bahwa sertifikat hak atas 

tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik 

dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 

hak yang bersangkutan.  

Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 

bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah (Pasal 3 

Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 

2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan 

Pendaftaran Tanah (Peraturan Kepala BPN No. 2/2013). Sedangkan mengenai siapa 

yang akan menandatangani buku tanah dan sertifikat hak atas tanah untuk pertama kali 

adalah Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik (Pasal 

18 Peraturan Kepala BPN No. 2/2013).  

Menurut Soetomo (2007:90) “salinan buku-tanah dan surat ukur setelah di jahit menjadi 

satu bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh menteri 

Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak”. Pengertian diatas 

merupakan surat tanda bukti hak atas tanah milik. Selanjutnya surat tanda bukti hak 

dalam Undang-undang Pokok Agraria bagian II menyangkut Pendaftaran Tanah Pasal 

19 Ayat 2 . 
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Menurut Urip Santoso (2010:248) “Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa 

Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilaya Republik Indonesia yang 

bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum atas hak-hak atas tanah”. Demikian 

dinyatakan juga fungsi sertifikat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, karena itu, 

siapapun dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah 

bila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Selanjutnya dapat membuktikan 

mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu misalnya luas, batas-batas, ataupun segala 

sesuatu yang berhubungan dengan bidang tanah dimaksud.Hal ini lebih diperkuat lagi 

dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam ketentuan 

Pasal 32 yang menyebutkan Ayat (1)  

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat 

didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 

yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan.  

 

 

Menurut Socrates dalam Arif Sidarta (2003:64), “Sertifikat tanda bukti hak yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis sesuai 

dengan data yang ada dala surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. 

Ssertifikat atanag membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas 

bidang tanah tertentu .Data fisik mencakup keterangan mengenai letak,batas dan luas 

tanah.Data yuridis mencakup status hukum bidang tanah,pemegang haknya dan hak 

pihak lain serta pihak –pihak lain yang membebaninya ,yang keduanya diuraikan dalam 

bentuk daftar, sedangkan data fisik dan daalam surat ukur disajikan dalam peta dan 

uraian. 

 

Sertifikat tanah  sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa selama tidak 

dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus 

diterima sebagai data yang benar. Dalam bentuk  data fisik maupun data yuridis yang 

tercantum dalam buku sertifikat tanah harus sesuai dengan data yang tercantum dalam 
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buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah 

dan surat ukur tersebut. 

 

Sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia baik Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan 

menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. Jadi tidak sistem publikasi positif, karena menurut sistem 

publikasi positif adalah apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-

surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak Pihak 

ketiga (yang beriktikad baik) yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut tidak 

mendapat perlindungan, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang 

tercantum di dalamnya tidak benar. 

 

Menurut Budi Harsono (1998:19) “ surat keterangan tanda bukti tanah sebagai tanda 

kepemilikan hak atas tanah yang kuat”. Dengan sertifikat hak atas tanah yang 

menerangkan status bahwa seseorang itu memilikihak atas sebidang tanah,ataupun 

tanah itu dalam kesanggupan tanggungan. Ketentuan Pasal 32 tersebut adalah dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Dalam melakukan 

pendaftaran pemerintah harus menggunakan sistem yaitu sistem publikasi negatif. 

Khususnya pada ayat (2) pasal 32 tersebut bahwa orang tidak dapat menuntut tanah 

yang sudah bersertifikat atas nama seseorang atau badan hukum lain, jika selama 5 

(lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak menuntut/mengajukan gugatan 

pada pengadilan mengenai penguasaan hak atas atau penerbitan sertifikat tersebut. 

 

Menurut Setiawan mendefinisikan “Sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk 

Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) jika memperhatikan 
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ketentuan pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara jo.UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU UU Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Dalam pasal pada UU Nomor 51 Tahun 

2009 ; 

Keputusan/penetapan/ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat 

hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. 

 

 

Berdasarkan beberapa definisi  sertifikat di atas, maka dapat penulis simpulkan  bahwa 

Sertifikat hak atas tanah  surat keterangan tanda bukti tanah sebagai tanda kepemilikan 

hak atas tanah yang kuat,sah dan mutlak, yang  berbentuk data fisik dan data yuridis. 

 

b.Sertifikat  Menurut Peraturan Pemerintah 

 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat adalah adalah surat 

tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk 

hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan 

hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 

bersangkutan. Kalau dilihat Pasal 19 Ayat 2 huruf c UUPA, maka sertifikat itu 

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.  

 

Selanjutnya Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat 

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik 

dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam suratukur dan buku tanah 

yang bersangkutan. Selain pengertian sertifikatyang diberikan oleh undang-undang 

secara otentik, ada juga pengertian sertifikat yang diberikan oleh para sarjana. Salah 
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satunya adalah K. Wantjik Saleh yang menyatakan bahwa sertifikatadalah salinan buku 

tanah dan suratukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas 

sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 

 

2.2.Pengertian Tanah dan Dasar Hukum Hak Atas Tanah 

 

 

Hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, 

tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga 

meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta 

ruang yang ada diatasnya. Sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi 

berapa ruang yang ada diatasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan 

penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, kemampuan pemegang haknyaSecara 

etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah : 

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 

2. Keadaan bumi di suatu tempat; 

3. Permukaan bumi yang diberi batas; 

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal 

dan sebagainya). 

 

2.2.1.Dasar Hukum Sertifikat tanah  

 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok Agraria Indonesia 

2. PP 10 tahun 1961 maupun PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

3. UU Nomor 51 Tahun 2009 

4. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1999 

5. UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU UU Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. 
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2.2.2. Pencacatan Pendaftaran Sertifikat Hak atas Tanah  

 

 

Pada bagian pendaftaran sertifikat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Nomor 6 

Tahun 1999, menjelaskan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 

tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut 

mengenai pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang menyangkut Aset Dalam 

Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restruk-turisasi yang berupa hak atas tanah 

yang sudah bersertipikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; Penjelasan Pasal 5 

yaitu Untuk keperluan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPN 

menyampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan : 

a. surat permohonan pendaftaran penyitaan; 

b. Berita Acara Penyitaan; 

c. Sertipikat asli hak yang bersangkutan, atau apabila sertipikat asli tersebut tidak dapat 

di tunjukkan: 

- fotocopynya, atau 

- Keterangan mengenai hak yang bersangkutan yang meliputi : 

- jenis dan nomor hak serta nama Desa/Kelurahan yang tercantum dalam sertipikat; 

- nama pemegang hak, dan 

- luas tanah.. 

 

2.2.3. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah 

 

 

Fungsi sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi sertifikat bukanlah satu-

satunya alat bukti hak atas tanah, sebab hak atas tanah masih dapat dibuktikan dengan 

alat bukti lain, misalnya kuitansi jual beli dan saksi-saksi. Bedanya adalah bahwa 

sertifikat hak atas tanah ditetapkan olehcperaturan perundangan sebagai alat bukti yang 
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kuat, ini berarti selama tidakcada alat bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, 

maka sertifikat tersebut harus dianggap benar. Sedangkan alat bukti lain hanya 

dianggap sebagai bukti awal dan harus dikuatkan oleh alat bukti lain. 

 

Dengan demikian kepemilikan suatu tanah secara hukum dianggap tidak kuat atau sah 

apabila tidak memiliki surat tanda bukti yang otentik.berupa sertifikat hak atas tanah 

sebagaimana disebutkan  dalam pasal 1 sub 20 PP No 24 Tahun 1997 bahwa: 

Sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak, sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 19 ayat (2c) UUPA, untuk hak atas tanah, hak 

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak 

tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah 

yangbersangkutan. 

 

 

Hakim harus menerima keterangan dalam sertifikat sebagai bukti yang benar, tetapi 

kalau ditunjukkan alat bukti lain, seperti akta jual beli tanah,maka diperlukan pula 

bukti-bukti yang lain, misalnya saksi-saksi, kuitansikuitansi. Oleh karena itu sertifikat 

hak atas tanah merupakan akta otentik yaitu suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh 

undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa 

untuk itu di tempat dimana akta dibuat.4 Jadi akta otentik memberikan suatu bukti yang 

sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. 

 

Sertifikat hak atas tanah mempunyai bukti yang kuat apabila keberadaan sertifikat 

tersebut harus sesuai dengan keadaan tanah, bahwa antara sertifikat dan tanah harus ada 

kecocokan baik batas-batasnya, letaknya, ataupun luas tanahnya harus tercantum dalam 

sertifkat tersebut. Jika sertifikat hak atas tanah dan keadaan tanah tidak ada kesesuaian 

maka sewaktu-waktu akan menimbulkan sengketa hak. Sengketa hak ini dapat 

dijadikan dasar atau dapat melahirkan suatu gugatan tentang keabsahan dari sertifkat 

tersebut. Sengketa hak itu adalah cacat hukum dalam sertifikat hak atas tanah yang 

disebabkan oleh adanya perjanjian jual beli tanah yang mana dalam perjanjian tersebut 
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ditemukan suatu itikad yang tidak baik atau adanya penipuan atau sengketa hak itu 

terjadi karena alasan hukum yang dijadikan dasar perolehan suatu hak pemilikan atas 

tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat hak atas tanah mengandung cacat yang 

bersifat subyektif.  

 

Sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat. 

Tidak terpenuhinya syarat perjanjian maka perjanjian jual beli tanah tersebut harus 

dibatalkan atau dimintakan pembatalan. Dengan dibatalkan perjanjian jual beli tanah, 

maka kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah tersebut harus pula dibatalkan dan 

dinyatakan tidak berlaku serta ditarik dari peredaran. Hal tersebut harus dibuktikan 

melalui Pengadilan Negeri bahwa sertifikat tersebut adalah cacat hukum. Pengadilan 

Negeri akan menilai sejauh manakah kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai 

tanda bukti hak atas tanah. 

 

 Pasal 137 HIR/pasal 163 Rbg telah memberikan kemungkinan kepada kedua belah 

pihak yang berperkara untuk saling dapat meminta supaya diserahkan kepada hakim 

surat-surat yang digunakan sebagai alat bukti agar pihak lawan dapat mengetahui 

tentang isinya. Surat-surat yang diminta pihakpihak itu hanyalah surat-surat yang ada 

hubungannya dengan persengketaan yang sedang diperiksa yaitu untuk membuktikan 

suatu peristiwa, misalnya sengketa pemilikan tanah, para pihak akan menyerahkan 

tanda bukti hak masing- masing baik yang berupa surat bukti sertifikat tanah atau surat 

bukti zegel tanah (jika tanahnya belum didaftarkan) guna menguatkan dalil-dalil 

gugatannya atau dalil bantahan masing-masing pihak. Hakimlah yang memberikan 

penilaian berdasarkan pemeriksaan yang teliti ditambah dengan bukti-bukti lain, antara 

lain keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya menurut hukum pembuktian.  
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2.2.4. Penerbitan Sertifikat 

 

a. Pendaftaran Tanah Secara Sproradik 

Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran 

tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan baik secara individual 

atau masal. Adapun prosedur pendaftaran tanah secara sporadik menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah: 

1. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang 

berkepentingan (pasal 13 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). 

2. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997). 

3. Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997). 

4. Pengukuran dan Pemetaan Bidang-bidang tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran 

(Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997). 

5. Pembuatan Daftar Tanah (Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997). 

6.  Pembuatan Surat Ukur (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997). 

7. Pembuktian Hak Baru (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun1997). 

 

b. Pendaftaran Tanah melalui Proyek Nasional Agraria 

Nama kegiatan legalisasi asset yang umum dikenal dengan PRONA, adalah singkatan 

dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan 

legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang 

meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti 

hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 
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berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek 

Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA 

bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada 

program Catur Tertib di Bidang Pertanahan. 

Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. 

PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat 

terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap 

sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan PRONA adalah memberikan 

pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan 

murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan 

mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah 

penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan 

ekonomi rakyat. 

PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya 

pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di 

dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan 

dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan 

BPHTB/PPh menjadi tanggung jawabPeserta PRONA berkewajiban untuk:  

1. Menyediakan/menyiapkan Alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang 

akan dijadikan dasar pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku. 

2.  Menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang dimohon (dapat dengan kuasa).  
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3. Menyerahkan Bukti Setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

dan Bukti Setor Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.  

4. Memasang patok batas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. 

Subyek atau peserta PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai 

dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah 

yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu pekerja dengan 

penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, 

pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan penghasilan tetap:  

pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan per bulan 

sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-

masing kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan;  

Kriteria Obyek PRONA 

 

1. Tanah sudah dikuasai secara fisik 

2. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan. 

3. Bukan tanah warisan yang belum dibagi 

4. Tanah tidak dalam keadaan sengketa 

5. Lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program yang 

dibuktikan dengan KTp 

6. Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA. 

7. Luas dan Jumlah Tanah Obyek PRONA 

Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), 

kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A 
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sampai dengan luas 500 m2 (lima ratus meter persegi); danTanah pertanian dengan luas 

sampai 2 ha (dua hektar).  

Penegasan konversi/pengakuan hak Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 

5.000 m2 (lima ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah 

Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 1.000 m2 (seribu meter 

persegi); dan Tanah pertanian dengan luas sampai 5 ha (lima hektar).  Jumlah bidang 

tanah: Bidang tanah yang dapat didaftarkan atas nama seseorang atau (satu) peserta 

dalam kegiatan PRONA paling banyak 2 (dua) bidang tanah  

Tahapan Pelaksanaan PRONA 

1. Penyerahan DIPA 

2. Penetapan Lokasi 

3. Penyuluhan 

4. Pengumpulan data (alat bukti/alas hak, Penetapan Peserta) 

5. Pengukuran dan Pemetaan 

6. Pemeriksaan Tanah 

7. Pengumuman 

8. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (Penetapan Hak) 

9. Penerbitan sertipikat/Pembukuan HakPenyerahan Sertipikat 

Biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan PRONA bersumber dari rupiah murni 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-

BPN RI. Anggaran dimaksud meliputi biaya untuk:  

1. Penyuluhan;  

2. Pengumpulan Data (alat bukti/alas hak);  
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3. Pengukuran Bidang Tanah;  

4. Pemeriksaan Tanah;  

5. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis;  

6. Penerbitan Sertipikat; 

7. Supervisi dan Pelaporan. 

Sedangkan biaya materai, pembuatan dan pemasanagan patok tanda batas, Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari 

Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan 

perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.. 

2.3. Kajian Penelitian Yang Relevan 

 

2.3.1. Tingkat Lokal 

 

 

Penelitian dilakukan oleh Gusti Yanti, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan 

judul penelitian”Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengakonan 

(Pengangkatan anak)dalam adat Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di 

kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Faktor-faktor Yang 

mempengaruhi Pelaksanaan Pengakonan (Pengangkatan anak) dalam adat Perkawinan 

Masyarakat Lampung Desa menurut hukum adat Lampung Pepadun. Salah satu fokus 

pembahasannya adalah mengenai adanya faktor yang mempengaruhi sikap dan Persepsi 

masyarakat..  

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitaif dengan subjek penelitian adalah warga di Desa Tegalbinangun Kecamatan 
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Sumberejo Kabupaten Tanggamus, untuk mengumpulkan data penelitian ini 

menggunakan teknik angket atau kuisioner sebagai teknik pokok sedangkan teknik 

penunjangnya adalah teknik dokumentasi dan wawancara sebagai pelengkap dalam 

mencari data yang diperlukan.  

 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut sudah jelas sangat berbeda, dari 

hal yang paling mendasar yaitu subjek dan objek penelitian yang diteliti berbeda. 

Hanya saja relevan karena yang diukur adalah faktor yang mempengaruhi atau 

penyebab dari produk hukum sehingga tulisan banyak mengadopsi dari penelitian 

tersebut. 

 

2.3.2. Tingkat Nasional 

 

 

Penelitian dilakukan oleh Herman Foker, Fakultas hukum Universitas Mataram  dengan 

judul penelitian yaitu Pelaksanaan Pendaftaran hak Atas  Tanah Secara Sporadik Untuk 

Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Tahun 2014 Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah 

suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung. Metode pendekatan 

adalah 1.Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 2. pendekatan 

Sosiologis (Sosiological Approach) 3.pendekatan Konseptual. 

 

Perbedaan terhadap penelitian tersebut adalah penelitian yang penulis lakukan lebih 

mendalam kepada faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam masyarakat dimana 

subjek penelitian lebih menekankan kepada sudut pandang dan pola pikir masyarakat 

sehingga dapat dipahami menganai Kepemilikan sertifikat hak atas tanah di Desa di 

Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Kemudian 

perbedaan yang paling mendasar yaitu penelitian yang dilakukan penulis sama sekali 
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tidak mengkritisi esensi aturan perundang-undangan sehingga penelitian ini hanya 

sebatas mengemas data dari subjek penelitian. 

 

2.3.3. Tingkat Internasional 

 

 

Research conducted by Assefay Bellay Thesis submitted to the International Institute 

for Geo-information Science and Earth Observation in  partial fulfilment of the 

requirements for the degree of Master of Science in Geo-information Science  and 

Earth Observation, Specialisation: Land Administration in 2010 

https://www.itc.nl/library/papers_2010/msc/la/mulaw.pdf.This study looks at the effects 

of rural land certification in securing land rights in Amhara region. It also looks the 

status of land improvement activities made by land holders after government 

certification program and extent and composition ofdisputes over land. It was based on 

secondary data collected from governmental organizations and a field survey carried 

out in five administrative  kebeles of the Fagetalekoma wereda in Amhara region 

.  

The findings of this study show that rural land certification has a positive effect in 

securing land rights of holders in general and in particular the incentve to improve 

land is also positive. In addition, the vulnerable group of the society especially women 

land rights are protected as a result of holding certificate and land related disputes are 

decreased. It is also observed that there are encouraging activities undertaken by the 

landholders to increase the fertility status of farm land and changing the environment 

by doing tree planting, terracing and applying manure. However, the current research 

finding reveals no significant relationship between certification and productivity of 

farm.  
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Land degradation, access and price of inputs such as fertilizer, improved seeds and 

shortage of rainfall armain reasons accountable for the low productivity of farm land 

in the study area. In general, the findings of the study demonstrate that the feeling of 

land rights security is increasing through time. As well as the findings show that 

thegovernment rural land certification interventions carried out to increase tenure 

security has been achieving its intended objectives and is effective in improving tenure 

security of landholders.  

 

Terjemahan: Penelitian yang dilakukan oleh Assefay Bellay, institute for geo-

information ilmu pengetahuan dan bumi pengamatan ,penelitian dilaksanakan pada 

tahun 2010 (https://www..itc.nl/library/papers_2010/msc/la/mulaw.pdf). 

 

Studi ini menyoroti efek dari tanah pedesaan sertifikat tanah,  dalam mengamankan hak 

atas tanah di daerah amhara .Itu juga terlihat status tanah kegiatan perbaikan dibuat 

oleh pemegang setelah tanah program sertifikat tanah oleh pemerintah dan batas dan 

komposisi ofdisputes atas tanah .Itu berdasarkan data sekunder dikumpulkan dari 

pemerintah organisasi dan lapangan dilakukan di lima survei administratif kebeles dari 

fagetalekoma wereda di daerah amhara .Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sertifikat 

tanah telah efek positif dalam mengamankan hak atas tanah dari pemegang secara 

umum dan terutama incentve juga positif untuk memperbaiki tanah .Selain itu , tingkat 

kerawanan kelompok masyarakat dan khususnya kaum perempuan hak atas tanah 

dilindungi sebagai akibat dari akta dan tanah memegang terkait terjadi sengketa yang 

menurun .Hal ini juga mengamati bahwa ada pendorong kegiatan yang dilakukan oleh 
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pemilik tanah untuk meningkatkan status kesuburan tanah pertanian dan mengubah 

lingkungan dengan melakukan penanaman pohon. 

 

Peneliti menggunakan metode kuantitatif , penelitian ini mendeskripsikan  proses efek 

dari tanah pedesaan sertifikasi dalam mengamankan hak atas tanah di daerah amhara 

tanah kegiatan perbaikan dibuat oleh pemegang setelah tanah program sertifikat tanah 

oleh pemerintah dan batas dan komposisi ofdisputes atas tanah .Itu berdasarkan data 

sekunder dikumpulkan dari pemerintah organisasi dan lapangan dilakukan di lima 

survei administratif kebeles dari fagetalekoma wereda di daerah amhara .  

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini melihat 

fenomena fungsi kepemilikan sertifikat hak atas tanah oleh warga  untuk mengetahui 

faktor-faktor penyebab kemudian dampak positif dan negatife terhadap kepemilikan 

sertifikat hak atas tanah. Sedangkan penulis lebih menfokuskan penenlitian kepada 

faktor permasalahan  perilaku hukum dalam kepemilikan sertifikat hak atas tanah. 

 

2.4. Kerangka Pikir 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok Agraria Indonesi 

merupakan aturan hukum nasioanal tentang Agraria tanah di Indonesia. Dimana 

kemudian hukum Agraria dalam peraturan menteri  tersebut disebut tentang proses 

penerapan UU tersebut. Prndaftaran yang dimaksut adalah tentang status kepemelikan 

sertifikat hak atas tanah oleh pemegang hak nya.  

Hal tersebut dapat dilihat pada 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 
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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. 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang 

tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

(1)  Dalam hal tersebut, peneliti melihat mengenai kepemilikan sertifikat hak atas tanah 

di Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Kepemilikan 

sertifikat hak atas tanah secara eksplisit diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) ,Ayat (3) dan 

Ayat (4) yaitu mengenai proses pendaftaran hak atas tanah dan penyelenggara yaitu 

pemerintah dan biaya dan ketentuan rakyat yang dibebaskan dari pembayaran biaya-

biaya tersebut.  Sehingga permasalah mengenai kepemilikan sertifikat hak atas tanah ini 

mengarah kepada Faktor-faktor penyebab warga desa tidak memiliki sertifikat hak atas 

tanah, dan lebih jelas tentang sertfikat tanah yaiutu dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997, sertifikat adalah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah 

wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing 

sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kalau dilihat Pasal 19 Ayat 2 
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huruf c UUPA, maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat bukti yang kuat. 
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III.METODE PENELITIAN 

 
 

 

3.1. Metode Penelitian 

 

 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel biasanya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instumen penelitian (Sugiyono, 2013:32). 

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian asosiatif.Penelitian asosiatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dua variabel atau lebih (Sugiyono dalam Yunila Sari, 2013: 32). 

 

Data yang dikumpulkan dalam penenlitian ini berdasarkan data yang ada, 

Penelitian dengan menggunakan ex post facto merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut 

(Sugiyono, 2013:80).Sedangkan pendekatan survey adalah penyelidikan 

yang diadakan untuk memperoleh faktor-faktor dan gejala-gejala yang ada 

dan mencari keterangan-keterangan secara baik tentang institusi sosial, 

ekonomi atau poltik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir, 2006: 

56). 
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3.2. Populasi dan Sampel 
 

 

3.2.1. Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 148). Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek 

atau obyek itu.Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah warga yang 

tidak memiliki sertifikat hak atas tanah di Desa Tegalbinangun Kecamatan 

Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Dengan keseluruhan jumlah 58 warga,  untuk 

perinciannya dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 3.1 Jumlah warga yang tidak memiliki sertifikat hak atas tanah di Desa 

Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

No 
RT(Rukun 

Tetangga) 
warga yang tidak memiliki 

sertifikat hak atas tanah 

1. 

2. 

3 

4 

5 

6. 

7. 

8. 

RT  1 

RT 2 

RT  3 

RT 4 

RT 5 

RT  7 

RT 6 

RT 8 

9 orang 

11 orang 

10 orang 

        16 orang 

12 orang 

14 orang 

16 orang 

18 orang 

 105  orang 

Sumber: Arsip Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo 
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Berdasarkan data tabel diatas  warga yang tidak memliki sertifikat hak atas tanah di 

Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.terdiri dari 7 

RT yang berjumlah 105. Dengan demikian keseluruhan populasi sejumlah 105 

orang. 

3.2.2. Sampel  

 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono,2013:150). Unit sampel dalam penelitian ini adalah 

sebesar 15% sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.2 Data sampel kuisioner yang disebar 

No. RT(Rukun Tetangga) Jumlah kuisioner yang disebar 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

RT 1 

RT 2 

RT 3 

RT 4 

RT 5 

RT 6 

RT 7 

RT 8 

2 orang 

2 orang 

2 orang 

2 orang 

2 orang 

3 orang 

4 orang 

5 orang 

  16 orang 

Sumber: Arsip Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo 

Seperti terlihat dalam tabel di atas, ukuran sampel yang penulis gunakan sebanyak 

16 sampel. Penelitian tersebut didasarkan pada penelitian  Roscoe dalam buku 

Research Methods For Business (1982:253) yang dikutip oleh Sugiyono 

(2013:152). 
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3.3. Teknik Sampling 

 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel (Sugiyono,2013:155). Teknik 

sampling yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang  yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2013:158). Jenis 

sampling yang dipilih adalah simple random sampling atau sampel acak sederhana, 

yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata dalam populasi itu (Sugiyono, 2013:158). Teknik sampling 

ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen, yang mendasari pemilihan 

teknik sampling dengan sampel acak sederhana. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

 

Menurut Sugiyono (2013: 160) “mengemukakan bahwa variabel penelitian adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Dalam penelitian ini akan diteliti dua macam variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. 

 

3.4.1.Variabel Bebas  

 

Variabel bebas (Independen) atau sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, atau anticedent. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013: 

98). Jadi variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel 
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lain yang dilambangkan dengan X. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

faktor-faktor yang menebabkan warga tidak memiliki sertifikat hak atas tanah(X). 

3.5. Definisi konseptual dan Operasional 

3.5.1. Definisi Konseptual 

a. Tingkat pendidikan warga 

b. Kesiapan Warga  

c. Efisiensi biaya 

d. Sosialisasi oleh aparat desa  

e. Administrasi pemberkasan sertifikat tanah 

f. Kebijakan pemerintah dalam memberikan Program Pemerintah seperti 

Prona dan Sporadik 

3.5.2.  Definisi Operasional 

Secara operasional variabel dalam penelitian ini di bagi menjadi dua indikator yaitu 

indikator internal dan eksternal,penjelasan indikator sebagai berikut Indikator 

Internal  

a. Faktor rendahnya tingkat pendidikan 

Faktor rendahnya tingkat pendidikan adalah pemahaman tentang  warga 

yang sudah berkeluarga di Desa Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus tersebut memiliki pendidikan akhir yang rendah 

sehingga kurang mengetahaui tentang bagaimana fungsi dan tujuan 

memiliki sertifikat hak atas tanah. Adapun indikator yang akan di ukur 

adalah: 

1) Tingkat pendidikan terahir yang di tempuh responden 

2) Tingakat pengetahuan warga 
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b.  Faktor Biaya  

Faktor biaya adalah pemahaman terhadap jumlah biaya yang diperlukan 

dalam proses membuat sertifikat hak atas tanah.Adapun indikator yang akan 

di ukur adalah : 

1) Jumlah biaya 

2) Program – program pemerintah (Sporadik dan PRONA ) 

c.  Kesiapan Warga 

Kesiapan warga adalah keadaan psikologis warga bagaimana sikap mereka 

tentang sertifikat tanah,pemahamn tentang dampak tidak memiliki sertifikat 

tanah.sub indikator 

1. Dampak tidak memiliki sertifikat 

2. Pola perilaku sikap tentang sertifikat 

3.  Pemahamn tentang sertifikat tanah 

Indikator Ekternal 

a. Sosialiasi Oleh pemerintah  

Keterlambatan sosialisasi menjadi kendala pemerintah desa ,karena 5 tahun 

terakhir desa Tegalbinangun tidak mendapatkan kuota untuk program 

pemerintah seperti Prona dan Sporadik.adapun sub indikator : 

1.Kantor desa tidak berfungsi 

2.tidak ada program untuk sosialissi sertifikat tanah pada program 

pemerintah desa 

3.media komunikasi  
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b.  Administrasi  

Yaitu proses pengajuan untuk mendaftarkan diri dalam mengurus 

kelengkapan berkas. 

1.Administrasian tidak dilakukan di kantor kelurahan 

2.Tidak ada program Prona dan Sporadik di program kelurahan 

3.Pengumpulan data yang lama dan menyulitkan warga 

 

c. Program pemerintah 

Kebijakan pemerintah tentang bantuan pembiayaan proses pembuatan 

sertifkat tanah ,sering tidak disalurkan kepada warga yang tepat .adapun sub 

indikator : 

1. Minimnya pengawasan tentang oknum yang seharusnya tidak 

mendapatkan Prona 

2. Proses yang lama dan pemberkasan yang tidak prosedural 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Dalam melengakapi penelitian ini, maka diguanakan beberapa teknik data. 

Hal ini dimaksud untuk mendapatkan hasil data lengkap yang nantinya akan 

mendukung keberhasilan penelitian ini. Untuk mendapat data yang sesuai 

dengan masalah penelitian ini, maka pengumpulan data akan dilakukan 

beberapa cara. 

 

 

 



37 

 

 

3.6.1. Teknik Pokok 

 

 

a. Metode Angket 

 

 

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

angket.Metode angket dalam penelitian ini dipakai untuk memperoleh data 

yang utama dan dianalisis. Adapun jenis angket yang digunakan angket 

yang dimana telah menyediakan alternatif jawaban yang harus dipilih 

responden tanpa memberikan jawaban yang lain. Masing-masing 

mempunyai skor atau bobot yang berbeda yaitu: 

 

1. Alternatif jawaban a diberi skor 3 

2. Alternatif jawaban b diberi skor 2 

3. Alternatif jawaban c diberi skor 1 

 

3.6.2. Teknik Penunjang 

 

 

a. Teknik Dokumentasi 

 

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat data yang tertulis tentang 

jumlah warga yang tidak memilikisertifikat hak atas tanahdi Desa 

Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Taggamus. Kemudian 

mencari buku untuk mendapatkan berbagai konsep dan informasi yang 

bersifat teoritis yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Kegiatan 

ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur dan bahan 

bacaan untuk menemukan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini 

dan menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini. 
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b. Teknik Wawancara 

 

 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang objektif 

berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Wawancara kepada responden 

diajukan menggunakan beberapa pertanyaan yang bermaksud untuk mencari 

informasi secara langsung dari responden yang bersangkutan. Adapun 

wawancara dilakukan di kediaman Purwanto,S.Kom. di Desa 

Tegalbinangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Taggamus. 

 

3.7.Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

3.7.1 Uji Validitas Alat Ukur 

 

 

Dalam penelitian ini untuk menentukan validitas item soal dilakukan kontrol 

langsung terhadap teori-teori yang menghasilkan indikator-indikator yang 

dipakai. Validitas yang digunakan yaitu logical validity, dengan 

caramelakukan penalaran berdasarkan teori-teori konsep yang ada dalam 

variabel yang keabsahannya disahkan oleh pembimbing. 

 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

 

 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpilan data 

karena instrument tersebut sudah baik. Penelitian yang mengunakan uji 

coba angket, memerlukan suatu alat pengumpulan data yaitu uji reliabilitas. 

langkah yang dilakukan sebagai berikut: 
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1. Melakukan uji coba angket diluar responden 

2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item genap dan ganjil 

3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan product moment yaitu: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antar gejala x dan y 

xy  : Product dari gejala x dan y 

n    : Jumlah sampel. ( Hadi, 1989 : 318 ) 

 

4. Untuk reliabilitas angket digunakan rumus Sperman Brown, yaitu : 

rxy =  
)(1

)(2

rgg

gg

r

r


 

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabiilitas sebagai 

berikut: 

0,90-1,00 : Reliabilitas tinggi 

0,50-0,89 : Reliabilitas tinggi 

0,00-0,49: : Reliabilitas rendah 
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3.8. Teknik Analisis Data 

 

 
Setelah data diperoleh dari penyebarann angket, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis data. Dalam menganalisis dan mengolah data serta mengetahui 

tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase yang dikemukakan 

menurut Sutrisno Hadi (1986: 12)sebagai berikut: 

  

Keterangan: 

I   = Interval 

NT = Nilai tertinggi 

NR = Nilai terendah 

K  = Kategori 

Selanjutnya untuk mengolah data dan menganalisis data serta mengetahui tingkat 

kebenaran responden, digunakan rumus persentasemenurut  Muhammad Ali 

(1985:184) sebagai berikut: 

   

Keterangan: 

P  = Persentase 

F  = Jumlah jawaban dari seluruh item 

N = Jumlah perkalian item dengan responden 
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Menurut Suharsimi Arikunto (1986:196) untuk mendefinisikan banyaknya 

persentase yang diperoleh  digunakan kriteria sebagai berikut: 

76% - 100%  = Baik 

56% – 75%  = Sedang 

40% - 55%  = Tidak Baik 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Relevansi Faktor- 

Faktor Yang Mempengaruhi warga desa Tegalbinangun Tidak Memiliki 

Sertifikat Hak Atas Tanah, Faktor tertinggi yang berpengaruh kepada 

responden yaitu jumlah biaya 8 responden ( 50%) kemudian faktor terendah 

yaitu kesiapan warga 4 responden  (25%) kemudian faktor lainnya yang 

memiliki pengaruh dengan intensitas sedang tingkat pendidikan, sosialisasi, 

administrasi dan program bantuan pemerintah  . 
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5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan berdasarkan pengamatan penulis, maka 

penulis memberkan saran sebagai berikut : 

Kepada Pemerintah agar memprogramkan dan mensosialisasikan program-

prgaram tentang bantuan pembiayayan administrasi pembuatan sertifkat hak 

tanah secara signifikan berupa Prona atau Sproradik. 

 

Kepada warga selalu memikirkan dampak –dampak yang terjadi jika tidak 

memiliki sertifikat tanah akan timbul masalah sengketa tanah atau sertifikat 

ganda ,yang akan merugikan pihak yang memiliki dengan sebenarnya. 

 

Kepada aparat desa kepala desa,sekertaris desa,RT,RW dan warga sudah 

paham untuk mau berperan dan memberikan pemahaman kepada warga 

yang belum memiliki sertifikat tanah ,bahwa ada program pemerintah yang 

dapat meringankan biaya administrasi pemrosesan sertifikat hak atas tanah. 
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