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ABSTRACT 

STRATEGY OF THE NORTHERN LAMPUNG DISTRICT LAND 

OFFICE IN THE PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP) PROGRAM 

 

By 

 

Fitri Chairani 

 

Land Disputes (Sengketa Tanah) problems often occur in the community caused 

by the valid land ownership certificate still uneven owned in the community. 

Therefore, in 2016 the government made a policy to accelerate the process land 

titles massly and free financed by the government. This policy is called 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) whose purposes is to certify all 

land plots that still does not have certificates and to prevents disputes and 

conflicts over lands. This research was conducted to see what strategies were 

carried out by the northern Lampung district land office in the PTSL (Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap) Program and want analyze the supporting and 

inhibiting factors that affect the land office of the northern Lampung Regency. 

This study uses descriptive qualitative research methods. From the results of the 

study, it was shown that the strategy carried out by the land office of North 

Lampung Regency had not been implemented properly and supporting and 

inhibiting factors in the PTSL program that are viewed from the SWOT analysis 

theory, includes indicators of strenghts, weaknesses, opportunities, and threats. As 

a whole has not been optimal because it has not been able to cover up the 

weaknesses and threats that exist. 
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ABSTRAK 

 

STRATEGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

DALAM PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP) 

 

By 

 

Fitri Chairani 

 

Masalah sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat karena belum 

meratanya bukti surat kepemilikan tanah yang sah dimiliki oleh masyarakat. 

Karena itu, pemerintah pada tahun 2016 membuat kebijakan tentang percepatan 

persertipikatan tanah secara masal dan gratis yang dibiayai oleh pemerintah. 

Kebijakan ini disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang 

tujuannya yaitu mensertipikatkan seluruh bidang tanah yang belum memiliki 

sertipikat dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini dilakukan 

untuk melihat Strategi apa yang dilakukaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

lampung Utara dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 

dan ingin menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat yang mempengaruhi 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara belum 

dilaksanakan dengan baik dan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Program 

PTSL yang ditinjau dari teori Analisis SWOT, meliputi indikator Kekuatan, 

Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Secara menyeluruh belum optimal karena 

belum dapat menutupi kelemahan dan ancaman yang ada. 

 

Kata kunci :Strategi, Sertipikasi Tanah, PTSL 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah memiliki hubungan sangat erat bagi kehidupan manusia, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kehidupan manusia tentu sangat bergantung terhadap tanah 

tempat manusia berpijak dan melangsungkan kehidupan, untuk mati pun manusia 

masih memerlukan sebidang tanah. Tanah telah menjadi bagian dari manusia serta 

berkembang menjadi masalah sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial 

budaya serta pertahanan dan keamanan.  

Seiring bertambahnya penduduk di Indonesia kebutuhan akan tanah semakin 

meningkat, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan 

dengan tanah. Oleh karena itu setiap badan atau orang harus memiliki bukti 

kepemilikan tanah. Untuk mendapatkannya, banyak peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan tanah miliknya 

agar mendapatkan bukti kepemilikan tanah yaitu sertifikat tanah.  

Peningkatan kebutuhan akan tanah ini diperkirakan akan berakibat pula pada 

peningkatan permasalahan yang menyangkut bidang pertanahan.Proses 

permasalahan ini berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan tanah. 



2 
 

Keadaan seperti ini perlu diantisipasi secara cepat dengan segala kemungkinan 

permasalahan yang akan timbul. Munculnya permasalahan pertanahan pada 

awalnya terjadi karena lemahnya sertifikasi kepemilikan akan tanah serta 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratifnya 

seperti melakukan pendaftaran hak atas tanah mereka guna adanya kepastian 

hukum. Oleh karena itu pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah harus 

bisa mengakomodir semua permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang 

berkaitan dengan bidang pertanahan ini.(BPN; 2018). Untuk memperoleh 

kepastian hak dan kepastian hukum hak atas tanah serta menjaga supaya jangan 

sampai timbul masalah atau sengketa atas tanah, Undang Undang Pokok Agraria 

telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran 

tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria 

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pasal ini merupakan landasan 

hukum bagi pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah yang dilakukan oleh 

Pemerintah diseluruh wilayah di Indonesia.  

Hal ini menimbulkan masalah yang berhubungan dengan tanah seperti 

penguasaan tanah, pemilikan dan 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 sertifikat palsu, sertifikat 
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tumpang tindih, sengketa tanah, manipulasi tanah dan sebagainya dapat 

diminimalisir. 

Hukum kepemilikan tanah di indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang didalamnya 

terdapat suatu konsepsi hukum tanah nasional dimana semua tanah di seluruh 

wilayah indonesia adalah milik bangsa indonesia yang sekaligus menjadi simbol 

kesatuan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Dalam landasan ini dikemukakan 

bahwa tanah di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan dan 

tidak diperkenankan menjadi objek penguasaan yang bisa menimbulkan 

disintegrasi bangsa. Namun bukan berarti pemerintah tidak memberikan hak-hak 

atas tanah tersebut kepada masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 16 UUPA 

seperti hak gunabangunan, hak pakai, hak sewa serta hak milik dan beberapa hak 

lainnya.  

Penegasan Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut di atas semakin jelas bahwa 

administrasi pertanahan mempunyai peranan penting yang perlu mendapatkan 

penanganan yang lebih serius dan sungguh-sungguh agar dapat mendukung 

terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam pemerataan pembangunan sejak 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, sampai kepada pengendaliannya. Sesuai 

dengan penjelasan umum tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut Undang-undang Pokok 

Agraria (UUPA) adalah :  
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1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang 

akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan 

keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka 

masyarakat yang adil dan makmur.  

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

hukum pertanahan.  

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.  

Oleh karena itu untuk mewujudkan tertib dibidang pertanahan, UUPA 

mengharuskan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tentang 

Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa ”Untuk menjamin kepastian hukum oleh 

pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengo-lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

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. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 3 pendaftaran 

tanah bertujuan :  

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-haklain yang 

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 

yang bersangkutan.  

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan 

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-

satuan rumah susun yang sudah terdaftar.  

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mewujudkan 

program Catur Tertib Pertanahan, adalah dengan mengeluarkan program PTSL 

(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dengan menerbitkan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah sistematis 

lengkap , dimana menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018 Tentang Program PTSL (Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap). 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau 
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nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan 

penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa 

obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.Sedangkan pendaftaran 

tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, 

dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta 

dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk 

penyerahan alat bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, 

dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya. 

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional mempunyai tanggungjawab 

penuh atas efektifitas program ini dalam mengatasi permasalahan. Masyarakat 

dalam mendaftarkan tanah mereka serta mendapatkan hak-hak mereka atas 

kepemilikan tanah. Selanjutnya pemerintah memberikan informasi kepada 

masyarakat akan pentingnya surat tanda bukti kepemilikan tanah (sertifikat) dan 

proses penyelesaian pendaftaran tanah dapat secara efektif, efisien dan cepat dapat 

dipertanggungjawabkan (Acountable). Kegiatan Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai permasalahan 

tanah yang belum memiliki sertifikat dengan sasaran yang telah memiliki dasar-

dasar penguasaan pemilikan tanah. Menurut beberapa sumber yang penulis 

temukan strategi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara selama ini 

belum cukup baik dalam Program PTSL ini, untuk itu sekarang perlu adanya 

strategi yang lebih baik dari sebelumnya agar dapat mencapai target PTSL yang 
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ada dan dapat membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah 

yang sah dan terdaftar. Target PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mempunyai target yang paling 

besar dan setiap tahun nya harus dapat tercapai. Menurut beberapa sumber data 

yang penulis temukan untuk tahun 2019 target PTSL sudah tercapai dengan 

maksimal. 

Di bawah ini adalah data yang menunjukkan Rekapitulasi Progress PTSL di 

Provinsi Lampung: 
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Tabel 2. Data Rekapitulasi Progress PTSL Kanwil Lampung 

Sumber : Blog PTSL Tahun 2018 

Ket: K1 ( status tanah clean dan clear) 

        K2 ( status tanah masih sengketa) 

        K3 ( status subjek tanah belum nmemenuhi syarat) 

        K4 ( tanah sudah memiliki sertifikat) 

 

1. Kota Bandar 

Lampung

8.425 7.645 4.918 4.615 6.942 4.354 644 3.597 0 0 0

2. Kab. 

Lampung 

Selatan

31.800 29.275 28.487 19.310 19.930 18.550 11.788 5.740 0 0 836

3. Kab. 

Lampung 

Tengah

30.200 28.100 27.313 24.667 22.340 20.129 6.091 14.024 0 0 0

4. Kab. 

Lampung 

Utara

50.250 46.250 34.432 25.676 26.048 24.572 1.206 9.443 0 7.091 13.542

5. Kab. 

Lampung 

Barat

11.850 11.045 5.088 4.406 10.214 3.777 547 2.236 0 0 1

6. Kab. Tulang 

Bawang 

23.955 22.205 6.725 3.446 5.223 1.841 712 450 0 0 0

7. Kab. 

Tanggamus

45.700 42.100 20.594 20.677 18.228 15.958 5.579 5.977 0 1.552 1.372

8. Kota Metro 3.550 3.305 3.823 3.154 3.149 3.049 1.037 1.976 0 0 0

9. Kab. Way 

Kanan

16.200 15.150 5.955 3.347 6.466 3.192 797 2.120 0 0 0

10. Kab. 

Lampung 

Timur

23.200 21.590 15.637 15.637 18.700 12.420 5.266 6.344 0 0 0

11 Kab. 

Pesawaran

19.200 18.150 13.107 11.793 10.289 8.200 2.855 4.573 1 2 154

12 Kab. 

Pringsewu

10.550 9.885 9.206 7.770 7.542 6.432 4.371 1.755 0 0 0

13 Kab. Tulang 

Bawang 

Barat

5.500 5.500 993 338 1.727 305 130 175 0 0 0

# Total 280.200 260.200 176.278 143.698 156.798 122.770 41.023 58.410 1 8.645 15.905

Potens

i K1
K1 K2 K3 * K4No 

Pemetaa

n

Kabupaten/

Kota

Target 

PBT

Target 

SHAT 
Survei Puldadis

Pemberk

asan *
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Berdasarkan Data Rekapitulasi Progress Kanwil Lampung di atas, jumlah total 

target PTSL di Provinsi Lampung mencapai 280.200 sertifikat. Kabupaten 

Lampung Utara merupakan Kabupaten yang memiliki target program PTSL 

paling besar dari Kabupaten yang lain sebanyak 50.250 sertifikat. Pencapaian 

target PTSL di Kabupaten Lampung Utara sebanyak 25.676 sertifikat untuk target 

PBT atau sudah mencapai 50 %, sedangkan untuk target SHAT sudah mencapai 

target sebanyak 24.576 sertifikat. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik 

untukmelakukan penelitian yang berjudul “Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Utara dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu : 

1. Strategi apakah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

Dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)?  

2. Apa sajakah Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dalam Program PTSL (Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap)? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Strategi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara Dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap). 

2. Terindetifikasinya Faktor Penghambat dan Pendukung yang dihadapi  Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dalam Program PTSL (Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini dapat berguna untuk: 

1. Secara akademis, penelitian ini berhubungan dan berkesinambungan dengan 

mata kuliah Manajemen Strategis Sektor Publik dan Administrasi Pertanahan. 

Hasil penelitian ini  digunakan untuk menambah wawasan dan penelitian 

yang baru dalam kajian ilmu sosial, dan khususnya mengetahui bagaimana 

strategi dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini digunakan sebagai rekomendasi bagi 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara. Dengan mengetahui 

strategiapayang diterapkan dalam menjalankan Program PTSL. Penelitian ini 

dapat memberikan informasi, manfaat dan masukan kepada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dalam menerapkan strategi untuk  

menjalankan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Di dalam melakukan penelitian ini penulisbanyak terinspirasi dari penelitian 

terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dipandang relevan dan dapat 

dijadikan rujukan dalam penelitian ini : 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Taufik 

Imam  

Ashari 

(2018) 

 

Implementasi Kebijakan 

PENDAFTARAN 

TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP (PTSL) Di  

Kabupaten  Lampung  

Selatan. 

 

Peneliti menyimpulkan 

belum berjalan 

secara optimal. Akan 

tetapi implementasi 

kebijakan Pendaftaran 

Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di 

Kabupaten Lampung 

Selatan jika dilihat dari 

indikator 

standar dan sasaran 

kebijakan, sumber daya 

manusia, komunikasi 

antar 

organisasi, karakteristik 

agen pelaksana, kondisi 

sosial, ekonomi dan 

penelitian sebelumnya 

meneliti masalah Tumpang 

Tindih Sertifikat 

(Overlapping) sedangkan 

pada penelitian ini akan 

meneliti Strategi dari 

Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara 

dalam Program PTSL. 

 

Siti 

Hardianti 

Rukmana 

Manurung 

 

 

 

Strategi Badan Pertanahan 

Nasional Kota Pekanbaru 

dalam Meminimalisir 

Tumpang Tindih Sertifikat 

 

 

 

Belum berjalan secara 

optimal. sumber daya 

manusia yang dimiliki 

kurang mencukupi,  

 

 

 

Penelitian sebelumnya 

meneliti masalah Tumpang 

Tindih Sertifikat 

(Overlapping)sedangkan  
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Nama 

Peneliti 

 

 

 

 Judul Penelitian 

 
Hasil Penelitian 

 

 

Perbedaan 

 Tanah (Overlapping) di 

Kota Pekanbaru 

terutama pada bagian 

petugas lapangan yang 

melakukan pengukuran 

bidang tanah. 

pada penelitian ini akan 

meneliti strategi dari 

Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung 

Utara. 

Tongam 

Nadeak 

(2018) 

Implementasi Kebijakan 

Percepatan Pelaksanaan 

PENDAFTARAN 

TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP(PTSL) Di 

BADAN  

PERTANAHAN 

NASIONAL  Kota Medan 

 

Berdasarkan variabel isi 

kebijakan, ada beberapa 

indikator yang 

berpengaruh  

dalam implementasi 

Kebijakan Percepatan 

Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah 

Sistematis  

Lengkap (PTSL) di 

Badan Pertanahan 

Nasional Kota Medan, 

Yaitu: 1)  

Sejauh Mana  

Kepentingan Kelompok 

Sasaran Atau  

Target Groups  

Termuat Dalam Isi 

Kebijakan (Interst 

Affected)kepentingan 

yang dipengaruhi di sini 

adalah kepentingan 

akan adanya  

perlindungan hukum 

masyarakat kota Medan 

yang memiliki bidang 

tanah dan kepentingan 

buat pemeritah adalah 

untuk mendata kembali 

administrasi 

kepemilikan tanah serta 

menatanya  

Penelitian sebelumnya 

meneliti Implementasi dari 

Program PTSL sedangkan 

pada penelitian ini akan 

meneliti Strategi dari 

Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung 

Utara. 

 

  kembali.2) Jenis 

Manfaat Yang Diterima 

Oleh  

Target Groups di 

lapangan. 
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B. Konsep Strategi 

1. Definisi Strategi  

Menurut Iban Sofyan (2018 : 3)Pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

strategi itu sudah melekat suatu perencanaan yang cermat dari segala kegiatan 

yang akan dilaksanakan agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan apa yang 

diharapkan, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menyamakan kata 

strategi dengan taktik, karena memang secara harfiah pengertian hampir mirip, 

seperti yang diartikan dalam KBBI, tertulis nyata, taktik adalah rencana atau 

tindakan yang bersistem mencapai tujuan, siasat, muslihat. Definisi strategi 

pertama dikemukakan oleh Chandler dan Rangkuti (2006 : 4)menjelaskan bahwa 

“strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan/organisasi, serta 

pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan”. 

Menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck (2002 : 12) “strategi adalah 

rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan 

strategi perusahaan dan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk 

memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan 

yang tepat oleh perusahaan”. 

 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi 

adalah banyaknya rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang 

mempunyai tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan atau organisasi. 
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2. Bentuk – bentuk Strategi 

Di dalam suatu strategi memiliki banyak indikator yang penting bagi sebuah 

organisasi, salah satunya adalah bentuk-bentuk strategi. Menurut Elitan (2008 : 9) 

ada beberapa strategi yang diterapkan pada suatu organisasi atau perubahan, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Strategi Teknologi  

Penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi memerlukan sumber 

daya baru untuk menambah manfaat dari aktifitas organisasi atau 

perusahaan.Teknologi merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi 

organisasi atau perusahaan saat ini. Teknologi akan dirasakan sebagai 

tantangan jika organisasi tidak tahu bagaimana menggunakan teknologi dan 

pengelolaannya secara strategik. Jika teknologi dikelola dengan baik dari 

fase rencana adopsi sampai dengan implementasinya, teknologi akan 

memberikan manfaat dan peluang secara strategic dalam jangka panjang. 

2. Strategi Inovasi  

Inovasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencapai 

keunggulan kompetitif. Organisasi atau perusahaan yang melakukan inovasi 

terus-terusan akan Mendapatkan kreasi, model dan penampilan produk yang 

baru. Keberhasilan strategi inovasi yang dilakukan tergantung pada budaya 

organisasi atau perusahaan. Diperlukan kerjasama, pemikiran yang terbuka 

dan dukungan semua pihak untuk mencapainya keberhasilan inovasi dalam 

mencapai keunggulan kompetitif dan menjadi organisasi atau perusahaan 

yang unggul dalam persaingan global. 
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3. Strategi Operasi 

Elitan memandang strategi operasi atau manufaktur sebagai kekuatan 

manufaktur yang efektif sebagai suatu senjata kompetitif untuk mencapai 

tujuan perusahaan atau organisasi. Strategi manufaktur yang 

diimplementasikan akan mempengaruhi tujuan dan strategi perusahaan dan 

kemungkinan fungsi-fungsi manufaktur yang memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. (Diakses di 

https://media.neliti.com/media/publications/204136-strategi-badan-

pertanahan-nasional-kota.pdf,pada  tanggal 22 september 2018) 

 

3. Tahap – tahap Strategi 

Di dalam organisasi terdapat indikator yaitu tahap-tahap strategi yang meliputi 

sebagai berikut: 

1)Perumusan  

a)Menjelaskan tahap pertama darifaktor yang mencakup analisis lingkungan 

intern maupun ekstern adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan 

strategi.b)Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah 

ke depan yang maksudkan untuk membangun visi dan misinya, merupakan 

tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam 

rangka menyediakan customer value terbaik.c)Untuk itu ada beberapa langkah 

yang perlu dilakukan seorang pemimpin, yaitu : d)Identifikasi lingkungan yang 

akan dimasuki oleh pemimpin. Tentukan  misi untuk mencapai visi yang dicita-

citakan dalam lingkungan  tersebut.  
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2. Pelaksanaan  

a) Setelah tahap perumusan strategi diselesaikan maka berikutnya yang 

merupakan tahap krusial dalam strategi perusahaan adalah tentang  

pelaksanaan strategi.  

b) Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijaksanaan 

dijalankan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, budget 

dan prosedur pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan  tahap yang 

paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali  faktor yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai 

dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus didukung perusahaan 

yang capable dengan seorang pemimpin  yang solid, alokasi sumber daya 

yang cukup, kebijaksanaan yang tepat, budaya, situasi dan kondisi  terhadap 

keberhasilan  pelaksanaan strategi.(Diakses di 

http://digilib.uinsby.ac.id/7354/2/bab%202.pdf pada tanggal 10 Oktober 

2018 ( 09.20 WIB) 

 

4. Tipe - tipe Strategi 

Di dalam strategi terdapat penjelasan mengenai tipe-tipe strategi, Koteen (1991) 

menjelaskan bahwa tidak berbeda padangan dengan Higgins, Wheelen dan 

Hunger, meskipun tidak mengklasifikasikan strategi itu ke dalam apa yang 

disebutkan pada tingkat-tingkat strategi. Konten juga mengakui bahwa tipe-tipe 

strategi yang ia kemukakan berikut ini sering dianggap sebagai suatu hierarki. 
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Konsep Konten mirip dengan Higgins, namun berbeda dalam pemberian istilah. 

Tipe-tipe strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a.    Corporate Strategy(strategi organisasi) 

Strategi ini lebih berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan 

inisiatif-inisiatif sratejik yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu 

dengan apa yang dilakukan dan untuk siapa. 

b.    Program Strategy (strategi program) 

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari 

suatu program tertentu.Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program 

tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran 

oganisasi. 

c.    Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya) 

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan 

pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan 

kualitas kinerja organisasi.Sumber daya dapat berupa tenaga,keuangan, 

teknologi, dan sebagainya. 

d.    Institutional Strategy (strategi kelembagaan) 

Strategi institusional yaitu mengembangkan kemampuan organisasi untuk 

melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.( diakses di 

http://agengwahyudi.blogspot.com/2015/makalah-strategi-organisasi.html pada 

tanggal 14 Oktober 2018 (09.21 WIB) 

Berdasarkan Tipe-Tipe Strategi di atas maka penulis akan menggunakan Tipe 

Strategi Organisasi karena Strategi ini lebih berkaitan dengan perumusan misi, 

http://agengwahyudi.blogspot.com/2015/makalah-strategi-organisasi.html
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tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-

pembatasan diperlukan, yaitu dengan apa yang dilakukan dan untuk siapa. 

 

C. Strategi Organisasi/Instansi 

1.  Pengertian Strategi Organisasi 

Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan 

dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi yang 

dilanjutkan dengan penetapan rencana aktifitas dan pengalokasian sumber daya 

yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Ini sesuai dengan 

definisi A.D. Chandler Jr sebagai berikut:“strategy can be defined as the 

determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise and the 

adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for 

carrying out these goals.” 

Menurut pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi organisasi 

adalah penetapan tujuan yang mendasar bagi sebuah organisasi yang diperlukan 

guna mencapai berbagai sasaran. 

 

2. Tingkatan dalam Strategi Organisasi 

Di dalam suatu strategi terdapat setiap tingkatan strategi organisasi yang  

memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu: 

1. Strategi Korporasi, menentukan bidang usaha atau serangkaian bidang usaha 

yang diminati dan bagaimana perusahaan merencanakan strategi secara mendasar 

untuk dapat memimpin pada bidang usaha tersebut. 
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2. Strategi Bisnis, merupakan istilah yang umum untuk menunjukkan bagaimana 

sebuah unit usaha merencanakan untuk bersaing dengan perusahaan lain yang 

bergerak pada bidang usaha yang sama. 

3. Strategi Fungsional, berisi rencana untuk mencapai tingkat penggunaan sumber 

daya secara efisien, efektif dan optimal pada setiap fungsi guna mendukung 

strategi koorporasi dan bisnis. 

 

3. Faktor – faktor Penyusunan Strategi Organisasi 

Di dalam sebuah  strategi ada indikator yang membahas faktor –faktor yang 

menentukan posisi penyusunan strategi dalam organisasi, yaitu: 

1. Kompleksitas (complexity)  

2. Tingkat perubahan ( rate of change) 

( Diakses di  http://anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2012/07/Bab-7-

STRATEGI-ORG.pdf pada tanggal 14 0ktober 2018 ( 09.28 WIB) 

 

D. Manajemen Strategi 

1. Pengertian Manajemen strategi 

Menurut Suwarsono (2009:1.5)  “Manajemen strategi dapat diartikan sebagai 

usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk 

mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang 

telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan”. Pengertian ini 

mengandung implikasi bahwa perusahaan berusaha mengurangi 

kelemahannya,dan berusaha melakukan adaptasi dengan lingkungan bisnisnya. 
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Pengertian tersebut juga menunjuk bahwa perusahaan berusaha untuk mengurangi 

efek negatif yang ditimbulkan oleh amcaman bisnis. 

 Menurut Iban Sofyan (2018:4)“Manajemen strategi  merupakan suatu proses 

pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan secara 

efektif dan efisien dalam kondisi lingkungan perusahaan yang selalu berubah-

ubah”. 

 MenurutUdaya,dkk ( 2013:7)  “pengertian manajemen strategi menyangkut dua 

hal yang harus dilakukan oleh para manajer, yaitu memformulasikan strategi dan 

melaksanakan atau mengimplementasikan strategi dengan menggunakan taktik-

takrik tertentu”. Memformulasikan strategi menyangkut memilih strategi-strategi 

yang sudah dikenal ataupun menciptakan strategi-strategi baru. Formulasi 

strategi-strategi tersebut tidak lepas dari hasil pemantauan lingkungan yang 

dihadapi organisasi atau perusahaan,baik lingkungan internal dan eksternalnya. 

Kegiatan memantau kedua lingkungan tersebut disebut SWOT (strenght, 

weakness, opportunity, threath) ANALISYS. 

Menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck (2002:6) “Manajemen 

strategis (strategic management) adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang 

mengarah  pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif 

untuk membantu mencapai sasaran perusahaan”. Proses manajemen strategis ialah 

cara dengan jalan mana para perencana strategi menentukan sasaran dan 

mengambil keputusan. 
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Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen 

strategi adalah suatu pengambilan keputusan yang efektif dan efisien yang 

memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan 

perusahaan. 

2. Pentingnya Manajemen Strategi 

Menurut Iban Sofyan (2018:4-5) Mengapa kita perlu mempelajari teori dan 

konsep manajemen strategi? Ada beberapa alasan penting mengapa perlu bagi 

pelaku usaha,antara lain: 

1. Prestasi Kerja Mudah ditingkatkan 

Apabila kita memahami arah kegiatan organisasi secara baik, kitapun akan 

mampu melaksanakan tugas dengan baik. Setiap pemimpin unit organisasi sudah 

seharusnya mengetahui gambaran keseluruhan kegiatan operasional perusahaan, 

peranan dan kontribusi yang diharapkan perusahaan secara jelas, sehingga usaha 

untuk mencapai prestasi kerja cepat direalisasi secara lebih mudah. 

2. Penggunaan informasi akan semakin kokoh 

Apabila kita menganalisis manajemen strategi, kita mulai mengidentifikasi 

faktor-faktor penting yang bisa mengarahkan perusahaan dalam mengantisipasi 

ataupun mengadaptasi suatu perubahan. Strategi perusahaan dapat dibuat, 

walaupun ada kemungkinan dampak perubahan itu bersifat positif maupun 

negatif, dengan cara ini mendorong kita mengetahui betapa pentingnya 

informasi yang aktual, lengkap, akurat, dan relevan guna mendukung validitas 
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dari keputusan penting perusahaan. Hal ini mau tidak mau akan mendorong kita 

untuk senantiasa meng update atau memperbaiki bank data kita. 

3. Peranan Dalam Perusahaan Akan Semakin Jelas 

Apabila kita menyadari makna strategi, nilai keyakinan, dan sasaran yang 

diharapkan pucuk pimpinan, ini akan memudahkan dalam menyusun berbagai 

saran bagi kepentingan pucuk pimpinan, akibatnya aktivitas yang harus kita 

perankan akan semakin jelas. Ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas 

selanjutnya. 

4. Korelasi Aktivis Fungsi Manejemen Mudah Dicerna 

Menurut Ibnu Sofyan (2018:5)Apabila kita mengusai manajemen strategi 

dengan baik, ini akan membuka wawasan, akan memahami bagaimana cara 

memanfaatkan sumberdaya perusahaan secara optimal, akibatnya kita akan 

menyadari bahwa tugas utama seorang pimpinan pada hakekatnya adalah 

melaksanakan fungsi manajemen secara keseluruhan, dengan demikian 

keterkaitan antar fungsi manajemen secara itegral akan dapat dihayati. 

 

E. Dasar Strategi 

 

Pengawasan dan Evaluasi 

Menurut George R. Tery (2006) mengartikan pengawasan sebagai 

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja 

dan apabila perlu, dengan menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil 

pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  
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Pengawasan menurut T. Hani Handoko (1996) adalah proses untuk menjamin 

bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang 

sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.  

 

Sementara menurut Siagian (1990) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka 

(rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas 

bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, 

akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, 

dan efisien.  

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: “Secara umum 

istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka 

(rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk 

menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih 

spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau 

manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).  

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana 

pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. 

Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja 
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membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai 

yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijan bermanfaat bagi pelayanan 

publik. (Diakses di http://digilib.unila.ac.id/5055/17/pengawasan-dan-

evaluasi.htmlpada tanggal 13 Mei 2019 pukul 13.02 

Sosialisasi 

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan 

aturan dari satu generasi ke genarasi lainnya dalam sebuah kelompok atau 

masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai 

peranan, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus 

dijalankan oleh individu. Proses sosialisasi adakah pemberian suatu identitas diri 

yang baru kepada seseorang. (Diakses di 

Http://eprints.umpo.ac.id/4225/3/.sosialisasi Html pada tanggal 13 Mei 2019 

pukul 13.25 

 

Kerja Lembur 

Mekanisme Kerja Lembur Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 dan Pasal 3 Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu 

Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur menyatakan secara tegas bahwa "Waktu 

Kerja Lembur hanya dapatdilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) 

hari dan 14 (empat belas) jamdalam 1 (satu) minggu".  

Jadi pada perusahaan yang menerapkan 5 hari kerja,maka waktu kerja yang 

seharusnya berlangsung setiap harinya adalah 8 jam. Tanpa ditentukan apakah 

jam kerja akan dimulai pada jam 7 pagi, 8 atau 9 pagi. Hanyaditentukan waktu 

http://digilib.unila.ac.id/5055/17/pengawasan-dan-evaluasi.html
http://digilib.unila.ac.id/5055/17/pengawasan-dan-evaluasi.html
http://eprints.umpo.ac.id/4225/3/.sosialisasi
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kerja berlangsung selama 8 jam. Apabila karyawan bekerja lebih dari 8 jam, maka 

ia berhak mendapatkan upah kerja lembur. Waktu kerja lembur punhanya dapat 

dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empatbelas) jam 

dalam 1 (satu) minggu. Namun hal ini tidak termasuk kerja lembur yang 

dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Seorang karyawan 

dapat melakukan kerja lembur dengan maksimal 14 jam dalam satu minggu 

(terhitung Senin hingga Jumat). Lembur pada akhir minggu atau pada hari libur 

resmi memilik perhitungannya sendiri. Beberapa perusahaan kadang 

mempekerjakan karyawannya lebih dari 14 jam lembur namun hanya 

membayarkan upah lembur untuk 14 jam saja. Hal ini jelas tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Namun tidak semua karyawan yang lembur harus 

mendapatkan upah lembur. Dalam pasal 4 dikatakan bahwa mereka yang 

memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali 

jalannya perusahaan, waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja 

yang ditetapkan perusahaan. 

Idealnya lembur dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pengusaha dan 

persetujuan tertulis dari karyawan. Lembur tidak dapat dilakukan hanya 

berdasarkan  keinginan satu pihak. Terlalu sering lembur bukan berarti akan 

dianggap karyawan yang loyal. Justru bisa dicap lamban dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Dan tidak mampu bekerja tepat waktu (on time). (Diakses di 

https://www.academia.edu/18651315/LANDASAN_TEORI pada tanggal 13 Mei 

2019 pada pukul 13.30 
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 Kepimpinan 

Dalam suatu organisasi, kepempinan merupakan salah satu faktor utama yang 

mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan. Banyak ahli yang 

mencoba unntuk mendifinisikan kepemimpinan. Kepemimpinan dapat 

didefinisikan sebagai proses mempengaruhi suatu kelompok yang terorganisasi 

untuk mencapai tujuan bersama. Hughes (2006) menyatakan bahwa 

kepemimpinan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan tiga hal utama, 

yakni pemimpin, pengikut, dan situasi. 

 

Definisi lain menurut Merton (1969), yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

adalah hubungan interpersonal dimana orang-orang lain didalamnya bersedia 

mematuhi pemimpin mereka karena mereka menginginkannya, bukan karena 

mereka diharuskan. Roach dan Behling (1984) menyatakan bahwa kepemimpinan 

adalah suatu proses mempengaruhi kelompok yang terorganisasi dalam upaya 

mencapai tujuan kelompok. (Diakses di 

http://eprints.stainkudus.ac.id/1227/5/FILE%205%20BAB%20II.pdfpada tanggal 

13 Mei 2019 pada pukul 13.46 

Kekompakan 

Dewi (2007) memberikan definisi bahwa, “Kekompakan adalah bekerja sama 

secara teratur dan rapi, bersatu padu dalam menghadapi suatu pekerjaan yang 

biasanya ditandai adanya saling ketergantungan”. 

Selanjutnya Mangkuprawira (2009) menyatakan bahwa “Kekompakan adalah 

tingkat solidaritas dan perasaan positif dengan yang ada dalam diri seseorang 

terhadap kelompoknya”. 

http://eprints.stainkudus.ac.id/1227/5/FILE%205%20BAB%20II.pdf
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Kekompakan kelompok atau tim bukanlah senjata rahasia dalam pencarian untuk 

peningkatan kinerja kelompok atau tim. Caranya agar berhasil adalah dengan 

menjaga agar ukuran kelompok-kelompok tugas tetap kecil, menyakinkan 

standar-standar kinerja dan sasaran-sasaran harus jelas dan dapat diterima. 

(Diakses di https://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-

kekompakan.html 

Pada tanggal 13 Mei 2019 pada pukul 14.08 

 

Reward 

Menurut Nawawi (2005, p.319), “reward adalah usaha menumbuhkan perasaan 

diterima (diakui) di lingkungan kerja, yang menyentuh aspek kompensasi dan 

aspek hubungan antara para pekerja yang satu dengan yang lainnya”. Manajer 

mengevaluasi hasil kinerja individu baik secara formal maupun informal. 

 

Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan 

agar produktivitasnya tinggi (Tohardi, 2002, p.317).  

 

Penghargaan adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat 

meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang 

kompetitif (Henri Simamora, 2004, p.514).  

 

Dengan adanya pendapat para ahli diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa suatu penghargaan adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk material 

dan non material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya agar 

https://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-kekompakan.html
https://www.psychologymania.com/2013/02/pengertian-kekompakan.html
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mereka dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan perusahaan, dengan kata lain pemberian penghargaan 

dimaksudkan untuk meningkatkan produktivits dan mempertahankan karyawan 

yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan. Pemberian sistem 

penghargaan dimaksudkan sebagai dorongan agar karyawan mau bekerja dengan 

lebih baik dan membangkitkan motivasi sehingga dapat mendorong kinerja 

karyawan menjadi lebih baik. 

 

F. Analisis SWOT  

Analisis TOWS atau sering juga disebut dengan SWOT tidak berlebihan jika 

dikatakan sebagai alat analisis yang paling sering digunakan dalam membantu 

mendesain rancang bangun strategi di Indonesia. Di belahan dunia yang 

lain,posisi terpopuler tersebut juga masih dimiliki,sekalipun di sisi lain kritik 

keras terhadapnya juga sering dan masih terus dilontarkan. Dengan segala variasi 

yang dimiliki,kesemua model analisis SWOT memiliki karakter sederhana,tidak 

rumit dalam penerapannya. Analisis TOWS yang diperkenalkan pertama kali oleh 

Weihreich (1982) merupakan salah satu varian alat analisis TOWS yang dapat 

dinilai paling sederhana. 

Menurut Suwarsono, (2009:5.14)Pada dasarnya alat analisis TOWS bersifat 

kualitatif. Dalam penyusunannya lebih banyak mengandalkan pada 

keunggulan,pengalaman,dan intuisi manajemen. Dengan melakukan 

penyederhanaan yang agak berlebihan, alat analisis tersebut hanya sekedar 

menuntut manajemen untuk membuat daftar tentang keunggulan dan kelemahan 
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perusahaan yang dipimpinnya dan kemudian menghadapkannya dengan peluang 

dan ancaman yang dihadapi. Dengan “membenturkan” variabel internal dan 

eksternal tersebut kemudian manajemen diminta untuk mempertimbangkan 

kemungkinan pilihan strategi bisnis yang mungkin dapat dielaborasi lebih jauh 

untuk diimplementasikan.  

Menurut Udayana, dkk (2013: 40) Analisis SWOT adalah analisis kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), ancaman (threats) 

yang dihadapi perusahaan atau organisasi. Melalui analisis ini pemimpin atau 

manajer dapat menciptakan tujuan sepintas (overview) secara cepat mengenai 

situasi strategi organisasi. 

1. Kekuatan (strenght) 

Kekuatan merupakan sumber atau kemampuan yang dikuasai atau yang tersedia 

bagi perusahaan dan memberikan keuntungan dibandingkan dengan para 

pesaingnya dalam melayani kebutuhan para pelanggan. Umumnya, daerah 

kekuatan berkaitan dengan keunggulan dari para pegawai atau berdasarkan 

sumber daya (rescources based).  

2. Kelemahan (weakness) 

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam salah satu sumber 

daya atau kemampuan (capability) organisasi dibandingkan dengan para 

pesaingnya yang menciptakan kerugian dalam usaha memenuhi kebutuhan para 

pelanggan secara efektif. 
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3. Peluang (opportunities) 

Peluang merupakan situasi yang menguntungkan didalam lingkungan organasasi. 

Kecenderungan-kecenderungan yang terdapat di dalam lingkungan yang dapat 

dimanfaatkan oleh organisasi merupakan sebuah peluang. Begitu pula perubahan-

perubahan di dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat atau setempat dan 

perubahan-perubahan yang terjadi di bidang teknologi,serta perbaikan hubungan 

antara pembeli dan penjual dapat merupakan sebuah peluang. 

4. Ancaman (threats) 

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menyenangkan di dalam sebuah 

lingkungan. Ancaman adalah rintangan utama terhadap posisi saat ini atau posisi 

yang diinginkan perusahaan atau organisasi. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Analisis 

SWOT adalah cara atau alat analisis yang paling sering digunakan dalam 

membantu mendesain rancang bangun strategi di Indonesia yang banyak 

mengandalkan pada keunggulan,pengalaman,dan intuisi manajemen. Dengan 

melakukan penyederhanaan yang agak berlebihan, alat analisis tersebut hanya 

sekedar menuntut manajemen untuk membuat daftar tentang keunggulan dan 

kelemahan perusahaan yang dipimpinnya dan kemudian menghadapkannya 

dengan peluang dan ancaman yang dihadapi. 

 

G. Agraria 

 Menurut Ismaya,samun (2015:3) dalam bahasa latin ager berarti tanah atau 

sebidang tanah. Agrarius berarti perladangan, persawahan, pertanian. Dalam 
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kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah 

pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Sebagai kata sifat agraris dipergunakan 

untuk membedakan corak kehidupan (ekonomi) masyarakat pertanian di pedesaan 

dengan masyarakat non-agraris (perdagangan dengan industri) di perkotaan.  

 

H. Fungsi Sertifikat Tanah 

Hasil dari rangkaian proses pendaftaran hak atas tanah adalah sertifikat tanah. 

Sehingga sertifikat tanah tersebut memiliki fungsi tertentu. Menurut Adrian Sutedi 

(2012 : 57), fungsi sertifikat tanah, yaitu :  

1. Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA. Seseorang atau badan hukum 

akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang 

tanah. Apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Semua 

keterangan yang tercantum dalam sertipikat itu mempunyai kekuatan hukum dan 

harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain 

yang dapat membuktikan sebaliknya.  

2. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak nbank/kreditor 

untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Dengan demikian, 

apabilan pemegang hak atas tanah itu seorang pengusaha maka akan 

memudahkan baginya mengembangkan usahanya karena kebutuhan akan modal 

mudah diperoleh.  
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3. Bagi pemerintah, dengan adanya sertipikat hak atas tanah membuktikan 

bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada Kantor Pertanahan. Ini tentu 

akan membantu dalam memperbaiki administrasi pertanahan di Indonesia.  

 

I. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Berdasarkan  Peraturan Menteri No 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Pendaftaran Sistematis Tanah lengkap yang dimaksud dengan: Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 

dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang 

setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data 

fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk 

keperluan pendaftarannya.  

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, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan 

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

yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya. 

 

J. Ruang Lingkup dan Tujuan PTSL 

Ruang lingkup peraturan menteri ini adalah percepatan pelaksanaanprogram 

pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan desa demi desa di 



33 
 

wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang 

meliputi semua bidang tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.Tujuan dari 

pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah untukpercepatan pemberian 

kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas tanah masyarakat secara 

pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan 

ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik 

pertanahan. 

 

K. Obyek dan Tahapan Pelaksanaan PTSL  

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan untuk seluruh obyek 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Obyek PTSL ini sendiri 

meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada 

hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset 

Pemerintah/Pemerintah daerah, Tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah, Tanah Desa, Tanah Negara, Tanah Masyarakat Hukum Adat, 

Kawasan Hutan, Tanah Obyek Landrefrom, Tanah Transmigrasi, dan Tanah 

bidang lainnya. Obyek PTSL sebagai mana yang dimaksud diatas adalah baik 

untuk bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan 

tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. 
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L. Dasar Hukum PTSL 

PTSL memiliki dasar hukum sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok 

Agraria. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang. 

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan 

Nasional.  

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.  

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap.  
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M. Kerangka Pikir   

Berdasarkan masalah sertifikat tanah untuk memperoleh kepastian hak dan 

kepastian hukum hak atas tanah serta menjaga supaya jangan sampai timbul 

masalah atau sengketa atas tanah, Undang Undang Pokok Agraria telah 

meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah 

yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria “Untuk 

menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 

seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.Dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang No 6 Tahun 2018 Pendaftaran tanah sistematis lengkap 

dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

IndonesiaDan untuk itu tentu dibutuhkan strategi untuk mencapainya, khususnya 

strategi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara. Dalam 

penelitian terkait strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara ini akan 

menggunakan analisis SWOT. 

 

Analisis SWOT  merupakansuatu cara atau alat untuk menganalisis faktor-faktor 

eksternal dan internal yang kemudian menjadi acuan untuk menentukan strategis 

dalam upaya memaksimalkan Program PTSL. Dalam analisis SWOT diketahui 

adanya kekuatan (Strenght), kelemahan (Weakness), peluang (opportunity) dan 

ancaman (Treahts) yang ditentukan dengan menganalisis faktor-faktor pendukung 

tau penghambat,dengan begitu suatu instansi atau organisasi dapat menentukan 

alternatif-alternatif strategis yang nantinya dapat digunakan dalam 
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memaksimalkan Program PTSL. Dengan strategi yang didapatkan tentu akan 

mencapai tujuan yaitu memaksimalkan Program PTSL dan dapat membantu 

masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah. Untuk lebih jelasnya peneliti akan 

menguraikan kerangka berpikir yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar 1. Kerangka Penelitian 

Permasalahan yang terjadiantara tanah dengan 

manusia adalah sebagai berikut: 

1. Adanya sertifikat palsu 

2. Adanya sertifikat tumpah tindih 

3. Manipulasi tanah 

4. Sengketa tanah 

Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang 

No 6 Tahun 2018 

tentang Pendaftaran 

Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) 

Badan Pertanahan 

Nasional 

Faktor pendukung 

dan penghambat yang 

dihadapi Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten Lampung 

Utara dalam Program 

PTSL 

Analisis SWOT:  

1. Strength :Kekuatan 

merupakan sumber atau 

kemampuan yang dikuasai 

atau yang tersedia bagi 

perusahaan. 

2. Weakness : Kelemahan 

merupakan keterbatasan 

atau kekurangan dalam 

salah satu sumber daya 

atau kemampuan 

(capability) organisasi. 

3. Opportunities : Peluang 

merupakan situasi yang 

menguntungkan didalam 

lingkungan organasasi. 

4. Threats:Ancaman 

merupakan situasi utama 

yang tidak menyenangkan  

 

Strategi Kantor 

pertanahan 

kabupaten 

lampung utara 

Diolah oleh Peneliti, 2018 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Menurut Moleong (2012 : 4) Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan penelitian ini bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan melalui 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi mengenai Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara secara 

mendalam. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan strategi 

yang dilakukan dan menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dalam Program PTSL. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung 

Utara, penulis mengambil lokasi penelitian ini karena Kabupaten Lampung Utara 

adalah Kabupaten yang paling luas dan memiliki target paling besar diantara 
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Kabupaten lainnya. Dalam penentuan Lokasi penelitian, menentukan cara terbaik 

untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki 

lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang 

diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data 

yang diperoleh dilapangan. Pembatasan dalan penelitian kualitatif lebih lebih 

didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang dipecahkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Strategi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara dalam Program PTSL (PENDAFTARAN TANAH 

SISTEMATIS LENGKAP) dengan menggunakan Analisis SWOT yang memiliki 

komponen sebagai berikut 1)Strength (kekuatan), 2)Weakness (kelemahan) , 

3)Opportunities (peluang), 4)Threats (ancaman). Selain itu peneliti ingin 

mengindentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara dalam Program PTSL. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2016 : 224)Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. bila 

dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 

Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 
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peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Menurut Martono (2015:239) pengamatan atau observasi merupakan sebuah 

proses mendapatkan informasi atau data menggunakan pancaindera. 

Pengamatan digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti 

untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka. 

Pengamatan merupakan salah satu metode yang paling penting dari 

pengumpulan data dalam pengamatan, instrumen penelitian utama adalah diri 

(peneliti) yang secara sadar mengumpulkan data indrawi melalui penglihataan, 

pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan. 

Pada observasi ini  peneliti mendapatkan informasi dan data dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tentang bagaimana menggambarkan 

Strategi  yang telah dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung 

Utara dalam Program PTSL..  Peneliti turun langsung untuk mengobservasi 

strategi yang telah diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

dalam Program PTSL ini. Strategi yang sudah diterapkan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara yaitu adanya penyuluhan atau sosialisasi ke desa-

desa, melakukan rapat untuk mengevaluasi dan melakukan pengawasan dalam 

Program PTSL, melakukan pengukuran tanah ke desa-desa secara merata, dan 

melihat proses penggambaran pada Program PTSL.  
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2. Wawancara 

Menurut Martono (2015:362) wawancara merupakan metode pengumpulan 

data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada 

seseorang informan atau responden. Dalam proses wawancara pewawancara 

atau interviewer dan informan atau interviewees belum saling kenal; 

pewawancara adalah pihak yang terus bertanya; dan pertanyaan dalam 

wawancara sudah ditentukan sebelumnya. 

Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis jenis wawancara yang 

digunakan peneliti termasuk ke dalam jenis wawancara terstruktur. 

Wawancara ini dibantu oleh narasumber yaitu Kepala Kantor, Ketua Tim 

PTSL, Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan Kepala Seksi 

Hubungan Hukum Pertanahan. Teknik wawancara digunakan untuk 

mengetahui, menganalisis, dan mengungkapkan data tentang strategi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dalam program PTSL(Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap) serta untuk mengetahui indikator SWOT dan 

untuk menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara. 
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Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai satu per satu informan untuk 

mengetahui situasi langsung yang tidak dapat diketahui peneliti melalui 

observasi. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan 

pedoman wawancara. Pertanyaan yang ingin diketahui sesuai fokus penelitian 

yaitu terkait strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Utara dan faktor  pendukung serta penghambat Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara dalam Program PTSL. 

3. Dokumentasi  

Menurut Martono (2015:80) mengumpulkan dokumen atau sering disebut 

metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan 

masalah penelitian, Prior (2003) dalam Martono (2015:80) menambahkan 

bahwa dokumem ini dapat beupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto-

foto atau gambar, buku harian, foto, rekaman pidato, laporan keuangan, 

undang-undang, hasil karya seseorang dan sebagainya. Dokumen tersebut 

dapat menjadi sumber atau pokok, dapat pula hanya menjadi data penunjang 

dalam mengeksplorasi masalah penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi 

diperoleh dari arsip-arsip kegiatan mengenai strategi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara dalam program PTSL(Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap). 

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari arsip-arsip mengenai 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tentang 

perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 
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Nomor : 01/300.7-18.03/2019 tentang Penetapan Lokasi Percepatan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019, 

Sejarah, Visi-Misi, Tujuan, Data Persebaran Pegawai, Struktur Organisasi, 

Data PTSL, Data Kepegawaian dan Wilayah Kerja lokasi penelitian. 

 

E. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu: 

a. Data Primer 

Menurut Martono (2016:65) data primer dalam proses penelitian 

didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung 

dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, 

melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan informasi 

langsung melalui wawancara dengan responden atau informan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara. 

b. Data Sekunder 

Menurut Martono (2016:66) data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak 

diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi 

bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Ia memanfaatkan data yang 

telah dikumpulkan pihak lain. 

Data primer merupakan data utama yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji, sedangkan data 
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sekunder merupakan data penunjang yang keberadaannya hanya digunakan untuk 

memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Peneliti mengumpukan 

data yang telah dikumpukan oleh pihak lain sebagai penunjang data primer. 

 

F. Informan Penelitian 

Menurut Lofland dalam Moleong (2007:157), sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan yang di dapat dari informan melalui 

wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Terkait dengan penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara. Dalam 

penelitian ini informannya adalah Kepala Kantor, Kepala Seksi, Ketua Tim PTSL 

dan pegawai yang bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

sebagaimana disebutkan dalam tabel 4 berikut: 

Tabel 4. 

Informan Penelitian 

No Nama Jabatan NIP 

1. Agus Purwanto 

A.P.Tnh SH.MH 

Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Lampung Utara 

19670808 198903 1 002 

2. Masli Caniago S.SIT 

MH 
Ketua Tim PTSL 

Kabupaten Lampung 

Utara 

19690607 199403 1 004 

3. Rustam SH.MH Kepala Seksi 

Pengaturan 

Penguasaan Tanah 

19650111 199403 1 001 

4. M. Rifai Pinrua 

SH.MH 

Kepala Seksi 

Hubungan Hukum 

Pertanahan 

19820613 200804 1 003 
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G. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. 

Data dianalisis secara deskriptif yaitu dengan penelitian gambar secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari 

informasinya mengenai hal-hal yang dianggap relevansi dengan tujuan penelitian. 

Menurut Sugiyono, (2013: 339-343) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dokumentasi, gambar foto, dan sebagainya dengan cara 

mengordinasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sinetesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Beberapa kegitan yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu: 

a. Reduksi Data 

Dalam tahap ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam 

penelitian yang berhubungan dengan strategi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Utara dalam Program PTSL. Kemudian peneliti akan memisahkan 

data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan 

penelitian tersebut. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2013:), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. 

Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di 

pahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau 

memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan.  

c. Kesimpulan 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:), dari data yang 

diperoleh,kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementaradan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang akurat.  

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti 

sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa 

teks naratif tentang kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dan 
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kendala yang dihadapi dalam mencapai target PTSL (PENDAFTARAN 

TANAH SISTEMATIS LENGKAP). 

 

H. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data dalam Moleong (2012: 324) 

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas 

sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability), dalam penelitian ini kriteria yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari 

nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian 

rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, 

menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian 

oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Teknik Pemeriksaan 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara 

lain dapat dilakukan dengan cara: 

a. Triangulasi 

Menurut Sugiyono, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Dengan teknik triangulasi 

data yang diperoleh akan lebih konsisten, akurat dan tuntas. Pada penelitian ini, 
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peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan 

metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil teknik pengumpulan 

data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini triangulasi digunakan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memenuhi data primer yang tidak 

didapat melalui observasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung 

situasi yang terjadi dalam pelaksanaan dilokasi. Dokumentasi digunakan untuk 

menunjang penelitian. 

Triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan 

kejadian yang sebenarnya saat melakukan observasi dan ditambah 

dokumentasi. Hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi akan diungkapkan melalui 

triangulasi ini. 

b. Kecukupan Refrensial 

Kecukupan refrensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau 

terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data. Kecukupan refrensial ini peneliti lakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk 

mendukung analisis dan penafsiran data. 

Dalam penelitian ini generalisasi berlaku jika terdapat strategi yang dilakukan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dalam Program PTSL. Salah 

satu strategi yang sudah dilakukan adalah adanya sosialisasi ke desa-desa, 

melaksanakan rapat untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi, adanya 
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pengukuran tanah da penggambaran dalam Program PTSL. Hasil penelitian 

tidak dapat digunakan untuk kasus diluar masalah yang diambil. 

 

2. Keteralihan (Transferability) 

Keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep 

validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau 

diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan 

yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. 

 

3. Kebergantungan (Dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang 

nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan 

mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan 

suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, 

maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Dalam penelitian kualitatif, uji 

kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke 

lapangan, tetapi bisa memberikan data. 

 

4. Kepastian (Confirmability) 

Kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif 

menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. Dalam penelitian 

kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya 
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dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (confirmability) berarti 

menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam 

penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang 

dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil 

penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

A. Keadaan Geografis Kabupaten Lampung Utara 

 

1. Batas Administrasi 

Secara geografis wilayah Kabupaten Lampung Utara terletak di Utara Provinsi 

Lampung dengan luas wilayah 2.765,63km². Kabupaten Lampung Utara terletak 

pada 104°40'-105°08' BT dan 4°34'-5°06' LS. Ibukota Kabupaten Lampung 

Utara terletak di Kecamatan Kotabumi. 

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Lampung Utara, yaitu: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan; 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat; 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat. 
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Gambar 2 

Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara 

 

 

      (Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 2019) 

 

Tabel 5 

Gambaran Umum 

No Uraian Jumlah 

1 Luas Wilayah 272.563 Ha 

2 Kecamatan  23 Kecamatan 

3 Desa 232 Desa 

4 Jumlah Penduduk + 298.009 Jiwa 

5 Perkiraan Jumlah Bidang Tanah + 356.000 Bidang 

6 Jumlah Bidang Tanah Terdaftar 157.343 Bidang 

7 Jumlah Bidang Tanah Terpetakan  173.191 Bidang 

 

(Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 2019) 
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2. Luas Wilayah Kabupaten Lampung Utara 

Kabupaten Lampung Utara terletak di antara 104°40'-105°08' BT dan 4°34'-

5°06' LS dengan luas wilayah kurang lebih 2.726,63km²atau sekitar 7,71% dari 

keseluruhan luas Provinsi Lampung yang tercatat kurang lebih 35.376,50 km². 

Kabupaten Lampung  Utara. 

Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan. Di sebelah timur 

dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sebelah selatan dengan Kabupaten 

Lampung Tengah dan di sebelah barat dengan Kabupaten Lampung Barat. Berikut 

ini tabel luas wilayah Kabupaten Lampung Utara. 

3. Topografi  Kabupaten Lampung Utara 

Kondisi Topografi Kabupaten Lampung Utara sebelah bagian barat merupakan 

rangkaian bukit barisan yang terdiri dari lereng-lereng curam dan terjal (7 % dari 

luas Lampung Utara) dengan ketinggian antara 450 - 1500 M dari permukaan laut 

yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer/sekunder. Bagian Timur 

merupakan dataran rendah, yang sebagian besar tertutup vulkanis awan gelap dan 

terbentang sawah serta perkebunan dataran rendah (93 % dari luas Lampung 

Utara).  

Kabupaten Lampung Utara termasuk dalam daerah beriklim tropis dengan hujan 

dan musim kemarau bergantian sepanjang tahun dengan memiliki temperatur rata-

rata 30 derajat celcius dengan jumlah hujan rata-rata 197 mm / bulan dan hujan 

rata-rata 12 hari / bulan. Pada wilayah Lampung Utara bagian utara terdapat 

lapisan sedimen vulkanis dan celah (fisaves errution) yang mengalami pelipatan di 

zaman pleistosin tua yang menghasilkan minyak bumi di 57 dalam 4 seri lapisan 
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Palembang (Palembang Bed). Lapisan ini terdapat di Kotabumi yang ditandai 

dengan singkapan endapan tulfa masam. 

B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

 

1. Sejarah Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

Sejarah BPN RI pada dasarnya adalah sejarah pencarian format penataan 

pertanahan nasional, yang merentang jauh ke belakang dari zaman pemerintahan 

kolonial Belanda, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria hingga fungsinya yang 

diemban sekarang ini.  

Periode 2013 – Sekarang 

Pada 11 april 2006 terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional yang mengatur fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagai 

berikut:  

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan; 

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan kerja 

sama di bidang pertanahan; 

c. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI; 

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan 

pemetaan; 

e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 

pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 

f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan 

pengendalian kebijakan pertanahan; 
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g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi; 

h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan 

penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 

i. Pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di bidang 

pertanahan; 

j. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 

k. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan; 

l. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; 

m. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan 

sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan 

n. Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Adapun nama-nama pejabat yang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara yaitu sebagai berikut : 

1. Eliza Sitorus Pane    ( 1958 – 1960 ) 

2. Drs. Soediyo    ( 1960- 1963 ) 

3. Komaru Zaman   ( 1963 – 1984) 

4. Syofriyal Hamid, BA   ( 1984 – 1990) 

5. Drs. M. Syifullah Achry  ( 1990 – 1997 ) 

6. Gufron Zahid, SH   ( 1997 – 1999 ) 
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7. Drs. Kusmadi Amin    ( 1999 – 2005 ) 

8. Anas Ma’ruf, SH   ( 2006 – 2008 ) 

9. Hi. Kamaruddin, SH   ( 2008 – 2009 ) 

10. Ir Tri Margo Yuwono, MH  ( 2010 – 2011 ) 

11. Drs. Merodi Sugarda, M.M  ( 2011 s/d 2014 ) 

12. Patrick Adlay A.Ekel. A.Ptnh, M.Si(2014 s/d 2017) 

13. Lampri, A.Ptnh,S.H.,M.H.  ( 2017 s/d 07 Agustus 2018 ) 

14. Agus Purwanto, A.Ptnh, S.H.,M.H.( 08 Agustus 2018 s/d Sekarang) 

 

2.Visi-Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara adalah instansi vertikal 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia (BPN-RI) di tingkat Kabupaten. Sebagaimana halnya semboyan 

dalam mengemban tugas yang dipegang BPN RI, yaitu  “Selalu berfikir besar 

dan bertindak mulai sekarang menuju perubahan, Memudahkan Pelayanan” 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara berpegang pada semboyan kerja 

dimaksud.  

Bertolak pada kondisi yang dihadapai di Kabupaten Lampung Utara, maka visi 

yang menjadi harapan ke depan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung 

Utara adalah “Menjadi Instansi Pelayanan Pertanahan yang memberikan 

Kepastian Hukum Hak Atas Tanah demi terselenggaranya Pengelolaan 

Pertanahan yang mampu mendorong peran serta masyarakat dalam 
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Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat 

berdasarkan keadilan dan keberlanjutan Sistem kemasyarakatan sesuai kebijakan 

Nasional Bidang Pertanahan di Kabupaten Lampung Utara “. 

Sesuai dengan eksistensi  Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

sebagai pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BPN di Provinsi, maka misi 

yang dilaksanakan sesuai  dengan misi BPN RI dan diperkaya dengan kondisi di 

Kabupaten Lampung Utarayaitu : “Mengembangkan dan menyelenggarakan 

politik dan kebijakan pertanahan untuk : 

1. Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah kepada Masyarakat. 

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Penciptaan Sumber Daya Baru 

Kemakmuran Rakyat; Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan 

Pendapatan dan Pemantapan Ketahanan Pangan; 

3. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Pertanahan dengan Prinsip Transparansi 

dan Akuntabel; 

4. Mewujudkan Percepatan Pelayanan pertanahan dengan mengoptimalkan 

Komputerisasi Kantor Pertanahan; 

5. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang Jujur, 

Disiplin, Kerja Keras dan Bertanggung Jawab; 

6. Mewujudkan Tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi 

berbagai Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. 
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3. Tujuan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

Tujuan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utaramerupakan implementasi 

dari misi tersebut di atas. Secara operasional tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulasi, mendinamisasi dan 

memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan tanah secara  cepat, 

modern dan lengkap di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Utara. 

2. Melaksanakan percepatan pendaftaran dan penguatan hak atas tanah 

melalui program sertifikasi melalui program prona dll , dengan tetap 

mendorong, menyediakan fasilitas serta insfrastruktur bagi inisiatif, 

swadaya dan partisipasi masyarakat; 

3. Menata, mengendalikan P4T dan mengokohkan keadilan agraria, 

mengurangi kemiskinaan serta membuka lapangan kerja melalui Program 

Pembaruan Agraria Nasional (PPAN); 

4. Mengurangi secara singnifikan jumlah konflik, sengketa, dan perkara 

pertanahan serta mencegah timbulnya konflik, sengketa dan perkara 

pertanahan baru melalui pembenahan kegiatan / pelayanan pertanahan  di 

lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara. 

5. Meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan, agar lebih 

berkualitas, akurat, tepat, transpraran dan akuntabel, dengan tetap 

menjaga kepastian hukum. 
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4. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara merupakan unit tugas dari Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten yang dipimpin 

oleh Kepala Kantor serta bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

Gambar 3 

Struktur Organisasi 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

 

(Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 2019) 
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A.Md



59 
 

Fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, yaitu sebagai berikut : 

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan; 

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran dan 

pemetaan; 

3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 

pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat; 

4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan 

pengendalian kebijakan pertanahan; 

5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 

6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan 

penanganan sengketa dan perkara pertanahan; 

7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan 

Nasional; 

8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan 

Pertanahan Nasional; 

9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; 

10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, dan 

11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. 
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Struktural JFT JFU

1     Kab. Lampung Utara 21            -               10            31            

Jumlah 21            -               10            31            

Jenis Jabatan (Orang)
JumlahNo Satuan Kerja

Jenjang Pendidikan (Orang)

SMA D-I D-III
Sarjana/   

D-IV

Pasca 

Sarjanan

1     Kab. Lampung Utara 4            5            3            14          5            31          

Jumlah 4            5            3            14          5            31          

No Satuan Kerja Jumlah

5. Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dilingkup Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara pada akhir periode 31 Desember 2018 adalah 

sebanyak 31 Orang. Jumlah Sumber Daya Manusia dilingkup Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Jenis Jabatannya disajikan pada Tabel 

berikut ini : 

Tabel 6 

SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

Berdasarkan Jenis Jabatan 

 

 

 

  

(Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 2019)\ 

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Jenjang Pendidikan dilingkup 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara disajikan pada Tabel berikut ini : 

Tabel 7 

SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 

  

 

(Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 2019) 
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I II III IV

1     Kab. Lampung Utara -               7              21          3           31            

Jumlah -               7              21          3           31            

Golongan (Orang)
JumlahNo Satuan Kerja

<25 25 - 34 35 - 45 46 - 55 >55

1     Kab. Lampung Utara 3         14        3           5            6           31            

Jumlah 3         14        3           5            6           31            

Usia (Tahun/Orang)
JumlahNo Satuan Kerja

Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Golongan 

dilingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara disajikan pada Tabel 

berikut ini : 

Tabel 8 

SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

berdasarkan Golongan 

 

 

 

(Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 2019) 

 

Berdasarkan Usia jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkup Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara disajikan pada Tabel berikut ini : 

Tabel 9 

SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 (Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 2019) 
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Laki-laki Perempuan

1     Kab. Lampung Utara 22               9                  31                 

Jumlah 22               9                  31                 

Jenis Kelamin (Orang)
JumlahNo Satuan Kerja

2016 2017 2018 2019 2020

1  Kab. Lampung Utara 5          -         -          -          1         -        4              

Jumlah 5          -          -           -          1         -         4              

Pensiun (Tahun/Orang) Kondisi 

2021
No Satuan Kerja Jumlah

Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Jenis Kelamin dilingkup Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara disajikan pada Tabel berikut ini : 

Tabel 10 

SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

(Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 2019) 

 

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Ukur dilingkup Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara disajikan pada Tabel berikut ini : 

Tabel 11 

SDM Petugas Ukur Kantor Pertanahan  

Kabupaten Lampung Utara 

 

 

   

 

(Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 2019) 
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6. PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

Kegiatan pensertipikatan tanah melalui PTSL pada tahun 2018 di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, terdiri dari 10 Kecamatan, 52 kampung 

(dapat dilihat dalam tabel dibawah ini) 
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Tabel 12 

Target dan Realisasi Kegiatan PTSL 

Tahun 2018 

No KECAMATAN DESA 
TARGET 

(Bidang) 

REALISA

SI 

(Bidang) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Hulu Sungkai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abung Timur 

 

 

 

 

 

 

Sungkai Jaya 

 

 

 

 Beringin Jaya 

 Bonglai Tengah 

 Gedung Makripat 

 Gedung Negara 

 Gedung Raja 

 Ibul Jaya 

 Lubuk Rukam 

 Negara 
K
e
m
a
k
m
u
r
a
n 

 Tanjung Harapan 
 

 Banjar Agung 

 Bumi Agung 
M
a
r
g
a 

 Rejo Mulyo 

 Sumber Agung 

 Pungguk Lama 

 Surakarta 
 

 Sri Jaya 

 Cahaya Makmur 

549 

771 

636 

723 

869 

680 

376 

826 

655 

 

179 

606 

1.459 

593 

551 

1.819 

 

641 

932 

841 

486 

708 

581 

660 

806 

617 

349 

763 

592 

 

116 

543 

1.396 

530 

488 

1.756 

 

578 

869 

778 
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4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Sungkai 

Utara 

 

 

 

 

 

 

Sungkai Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukit 

Kemuning 

 

 

 

 

 

 Cempaka 

 Cempaka Timur 
 

 Bangun Jaya 

 Padang Ratu 

 Batu Raja 

 Negara Ratu 

 Ciamis 

 Ogan Jaya 

 Negeri Sakti 
 

 Negeri Sakti 

 Tanjung Jaya 

 Gunung Raja 

 Cahaya Mas 

 Kubu Hitu 

 Negeri Batin Jaya 

 Sinar Harapan 

 Comok Sinar 
H
a
r
a
p
a
n 

 Gunung Maknibai 
 

 Tanjung Baru 
T
i
m
u
r 

 Tanjung Waras 

 Suka Menanti 

 Bukit Kemuning 

 Muara Aman 

 Tanjung Baru 
 

 Sabuk Indah 

 Jembatan 

 Way Perancang 

152 

 

321 

841 

599 

1.204 

328 

1.003 

295 

 

866 

785 

1.103 

1.353 

940 

485 

1.080 

468 

628 

 

1.203 

1.605 

1.604 

4.471 

 

2.167 

2.332 

89 

 

258 

778 

536 

1.141 

265 

940 

232 

 

804 

722 

1.040 

1.248 

861 

482 

981 

405 

565 

 

1.140 

1.037 

1.525 

4.408 

 

2.104 

2.269 
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8 

 

9 

 

10 

 

 

Abung 

Kunang 

 

 

 

 

 

 

Tanjung Raja 

 

Kotabumi 
Utara 

 

 

Abung 
Semuli 

 

 

 Aji Kagungan 

 Bindu 

 Sabuk Empat 

 Beringin 
 

 Karang Waringin 
 

  Kali Cinta 

 Gunung Kramat 

 

a. Gunung Sari 
 

 

673 

794 

466 

583 

997 

880 

722 

 

1.555 

 

1.645 

1.052 

 

1.085 

 

610 

731 

403 

520 

934 

817 

659 

 

1.010 

 

1.066 

912 

 

1022 

  JUMLAH 50.000 45.130 

(Sumber : Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 2019) 

 

 



 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitian maka disimpulkan bahwa strategi yang dimiliki Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap) yang sangat penting yaitu Adanya bimbingan dari pimpinan 

yang mendapatkan skor sebesar 0.8, namun strategi yang dimiliki  belum 

dilaksanakan dengan baik karena belum dapat menutupi kelemahan (Weakness) 

dan ancaman (Threats). 

 

2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Utara dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 

yaitu : 

Faktor pendukung dalam Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah sarana dan 

prasarana yang memadai, faktor pendukung lainnya yaitu bimbingan dan arahan 

dari Kepala Kantor kepada ASN dan karyawan dengan berkala, dan yang terakhir 

adanya kerjasama dan kekompakan sedangkan faktor penghambatStrategi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah 
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Sistematis Lengkap) adalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih sangat 

kurang, penghambat yang lainnya adalah masih kurangnya tingkat kesadaran 

masyarakat tentang sertifikat tanah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu: 

1. Sebaiknya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara  memperbaiki 

strategi yang mereka rencanakan sebelum melaksanakannya agar mendapatkan 

hasil yang maksimal.  

2. Strategi yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal. 

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara harus dapat melihat faktor-faktor 

yang kemungkinan akan menjadi kendala dalam pelaksanaan strategi seperti harus 

menambah jumlah pegawai, melakukan inovasi lain agar tetap terjalin kerjasama 

yang baik antar pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya 

memiliki sertifikat tanah serta tetap menjaga dan mengelola bidang tanah. Dan 

juga sebagai pelaku strategi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara 

harus lebih transparan kepada masyarakat agar masayarakat mengetahui setiap 

program dan ikut berpartisipasi.  

4. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara diharapkan lebih mewaspadai 

ancaman yang datang mengingat pernah terjadinya beberapa kasus tentang PTSL 

(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 
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