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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR 

PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM UPAYA 

MENGURANGI, MENCEGAH SENGKETA DAN KONFLIK 

PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE 

(Studi Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan 

Bangun Rejo)  

 

Oleh: 

 

BINTER ADENSYAH 

 

Masalah sengketa tanah yang masih banyak di masyarakat adalah pengakuan 

tanah oleh masyarakat secara historis akibat masih kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah dan kurangnya kepastian hukum 

yang sah mengenai hak-hak atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Karena itu, 

pemerintah melalui kementerian ATR/ BPN meluncurkan kebijakan tentang 

percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tertuang dalam peraturan 

menteri  ATR/ BPN No. 6 Tahun 2018 dengan tujuan percepatan sertipikasi 

seluruh bidang tanah di Indonesia yang belum memiliki sertipikat dan mencegah 

sengketa serta konflik pertanahan. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian 

efektivitas BPN kabupaten Lampung Tengah melalui program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Bangun Rejo. Penelitian ini ditinjau 

dengan menggunakan pendekatan gabungan menurut S. B. Hari Lubis dan 

Martani Huseini untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan 

dan target sertipikasi, pencapaian sumber serta proses dan koordinasi pelaksana 

program PTSL. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan serta menggunakan keabsahan data yang diperiksa dengan 

menggunakan metode triangulasi dan kecukupan referensial. 

 

Secara menyeluruh pelaksanaan program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo oleh 

BPN Kabupaten Lampung Tengah terlaksana dengan baik melihat pencapaian 

penerbitan sertipikat pada program PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo, 

pemanfaatan SDM dan Non SDM yang sangat baik serta proses dan koordinasi 

pelaksana sesuai alur koordinasi dalam pelaksanaan program PTSL 2018 di 

Kecamatan Bangun Rejo. 

 

Kata kunci : Efektivitas Organisasi, Good Governance, Badan Pertanahan 

Nasional, PTSL 2018 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE NATIONAL LAND OFFICE OF 

KABUPATEN LAMPUNG DISTRICT IN EFFORTS TO REDUCE, 

PREVENT DISPUTES AND CONFLICT OF LAND IN THE 

REALIZATION OF GOOD GOVERNANCE  

(Study on systematic land registration Program in Bangun Rejo district) 

 

By: 

 

ADENSYAH BINTER 

 

The problem of land disputes that are still a lot in the community is the 

recognition of land by the community historically as a result of the lack of public 

understanding of the importance of land sertificate and lack of legitimate legal 

certainty regarding the rights to Land ownership for the community. Therefore, 

the Government through the Ministry of ATR/BPN launches a policy on 

accelerating the registration of complete systematic land contained in the 

regulation of the Minister ATR/BPN No. 6 year 2018 with the aim of the 

acceleration of the sertipenation of all areas of land in Indonesia, which has no 

sertificate and prevents disputes and land conflicts.  

 

This research was conducted to get an overview of the effectiveness of BPN 

Central Lampung District through the complete Systematic Land Registration 

program (PTSL) in Bangun Rejo district. The study was reviewed using a 

combined approach according to S. B. Hari Lubis and Martani Huseini to get an 

overview of the achievement of its implementation and target of its participation, 

resource achievement and process and coordination of program executor PTSL. 

This type of research is descriptive research using qualitative approaches and 

using methods of collecting data through observation, interviews and 

documentation. Technical analysis of data in this study uses data reduction, data 

presentation, and withdrawal of conclusions and uses the validity of the data 

examined using methods of triangulation and referential adequacy. 

 

Thoroughly implementation of PTSL program in Bangun Rejo District by BPN 

Central Lampung District has done a good look at the achievement of sertificate 

issuance in PTSL 2018 program in Bangun Rejo district, excellent human 

resources and Non-HR utilization and coordinating process and coordination in 

accordance with the coordination flow in the implementation of PTSL 2018 

program in Bangun Rejo district. 

 

Keywords: Organizational Effectiveness, Good Governance, National Land 

Agency, PTSL 2018  
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsep good governance menurut Leach dan Percy-Smith dalam Mulyadi, 

bahwa governance meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang 

diperintah” karena kita semua adalah bagian dari governance
1
. Konsep 

tersebut juga menjelaskan mengenai governance yang berfokus pada aktor-

aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal yang terlibat 

dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan yang 

mencerminkan kebutuhan, permasalahan, keinginan serta kepentingan 

masyarakat secara baik dan benar. Pemerintah hanyalah salah satu aktor 

tersebut, sementara aktor-aktor lain di luar pemerintah dan militer biasa 

dikelompokkan sebagai bagian dari civil society. 

 

Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai leading sector yang membuat 

kebijakan kebijakan untuk mengarahkan pembangunan yang sesuai dengan 

harapan dan berpedoman terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, yang 

paling utama adalah pemerintah sebagai pelayan masyarakat, dalam hal ini 

pemerintah meningkatkan sumberdaya aparaturnya guna meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

 
                                                             

1  Mulyadi, D. (2015), Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta., hlm 

130. 
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Penyelenggaraan good governance di Indonesia belum bisa menjadi 

pemecah semua masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Salah satu masalah yang masih menjadi agenda pemerintah adalah masih 

tingginya sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan dalam hal ini adalah 

banyaknya masyarakat yang masih berpikir dengan menggunakan asas 

negatif, yaitu masyarakat belum beranggapan bahwa sertipikat adalah satu-

satunya alat bukti kepemilikan yang sah dan kuat. Hal ini dipengaruhi oleh 

pola pikir masyarakat yang mengklaim tanah berdasarkan pada fakta 

historis, dimana fakta historis tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang 

sah, baik keabsahan data fisik, data yuridis, dan surat ukur tanah tersebut. 

Sengketa tersebut muncul karena masih kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya sertipikat dan kurangnya kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.  

 

Kurangnya kepastian hukum mengenai hak-hak atas kepemilikan tanah 

disebabkan oleh pendaftaran pembuatan sertipikat tanah yang memerlukan 

biaya tinggi, berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat yang masih 

rendah menyebabkan kendala bagi masayarakat ekonomi lemah untuk 

mensertipikatkan tanahnya, birokrasi yang terkesan berbelit-belit, 

keterlambatan atau lamanya waktu penerbitan sertipikat dari yang berbulan-

bulan hingga ada yang tahunan, serta jarak pusat pelayanan administrasi 

pertanahan di Kabupaten/Kota yang jauh membuat masayarakat itu sendiri 

enggan untuk melegalisasikan tanah yang dimiliki. 
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Sebagaimana kita ketahui, tanah merupakan aset yang bernilai tinggi. Selain 

itu, tanah merupakan kebutuhan vital bagi siapapun karena dapat 

dipergunakan dalam berbagai bidang, baik pertanian, pemukiman, 

perdagangan, industri, maupun pertambangan. Adanya pertambahan jumlah 

penduduk tiap tahunnya tetapi tidak diiringi dengan pertambahan luas tanah 

memungkinkan setiap orang berupaya untuk memiliki dan menguasai tanah, 

hal tersebut memicu munculnya konflik vertikal bahkan horizontal terkait 

sengketa tanah di Indonesia. 

 

Secara historis, masalah pertanahan di Indonesia telah terjadi secara turun 

temurun dan berdampak pada timbulya masalah sosial. Oleh karena itulah, 

Pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang bertujuan untuk memberikan 

kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi negara dan rakyat
2
. 

UUPA ini juga dimaksudkan untuk menekan terjadi konflik-konflik 

pertanahan dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah 

bagi seluruh rakyat. Karena ketika terjadi sengketa tanah, maka penyelesaian 

secara formal mengharuskan setiap pemegang hak atas tanah bisa 

membuktikan dengan bukti-bukti tertulis (sertipikat tanah). 

 

Di Indonesia, sertipikat atas hak-hak tanah berlaku sebagai alat bukti yang 

kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA dan pasal 

32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kajian tentang 

kekuatan berlakunya sertipikat sangat penting karena pertama, sertipikat 

                                                             
2
   UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA 

(UUPA) 
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memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah sehingga dapat mencegah 

sengketa tanah. Kedua, dengan kepemilikan sertipikat, pemilik tanah dapat 

melakukan pembuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, sertipikat 

memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang dengan 

hak tanggungan atas tanah.
3
 

 

Masih sedikitnya hak-hak atas kepemilikan sertipikat tanah di Indonesia 

dapat dilihat dari target pemerintah yang disampaikan melalui berita resmi 

Badan Pertanahan Nasional. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN 

menargetkan 5 juta bidang tanah disertipikatkan tahun 2017, kemudian 7 

juta bidang tanah pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 

juta bidang pada tahun 2020. Percepatan legalisasi aset ini menargetkan 

sekitar 63.193.000 bidang tanah, yang pada akhirnya akan mewujudkan 

selurah bidang tanah telah terdaftar bersertipikat pada tahun 2025
4
. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara 

negara memiliki wewenang secara formal untuk menetapkan kebijakan 

sebagai upaya menanggulangi sengketa tanah dan pemercepatan dalam 

pemenuhan hak-hak atas kepemilikan tanah di Indonesia. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian 

ATR/ BPN dengan meluncurkan program Prioritas Nasional berupa 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  

                                                             
3
  Ismail, I. (2017). Efektivitas Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) DI Kota 

Makassar. Jurnal Ilmiah Administrasita', 8(01), hlm. 6 
4
  Bpn.Go.Id/Berita/Berita-Pertanahan/Default-66786, Kedaulatan Rakyat, 22 Februari 2017, 

hlm. 9 
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PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan 

meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam 

suatu wilayah desa atau kelurahan. Melalui program PTSL, pemerintah 

memberikan jaminan kepastian hukum atau hak-hak atas tanah yang dimiliki 

masyarakat.
5
 

 

Tujuan program PTSL adalah percepatan 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.
6
 

 

Program PTSL dilaksanakan untuk seluruh objek pendaftaran tanah di 

seluruh Republik Indonesia yang 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 atau milik Daerah, tanah desa, 

hutan, tanah objek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya 

yang sudah memiliki tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda 

batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. 

 

Pelaksanaan kegiatan PTSL ini dilakasanakan dengan tahapan-tahapan yang 

telah diagendakan, seperti: 

a. Perencanaan dan persiapan 

                                                             
5
 PERATURAN MENTRI ATR/BPN NO. 6 TAHUN 2018 

6  Ibid. 
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b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL; 

c. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi kegiatan PTSL; 

d. Penyuluhan; 

e. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah serta 

pembuktian hak; 

f. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah; 

g. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta 

pembuktian hak; 

h. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah; 

i. Pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah; dan 

j. Penyerahan sertipikat hak atas tanah. 

 

Program PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian 

ATR/ BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program PTSL 

ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

 

Program PTSL dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat 

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

Pokok Agraria dan menyempurnakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
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Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 

Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap
7
. 

 

Dalam rangka melakukan pembangunan di bidang pertanahan, ATR/ BPN 

memiliki fungsi melaksanakan pengurusan atas hak-hak tanah dengan asas 

kehati-hatian dalam rangka memelihara tertib administrasi pertanahan. 

Dengan adanya program pemerintah melalui ATR/ BPN ini diharapkan 

dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap pemenuhan hak-hak 

atas kepemilikan tanah masyarakat dengan cepat dan tepat. 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
8
, Pasal 2 

Ayat 1 bahwa ruang lingkup peraturan menteri ini adalah percepatan 

pelaksanaan program PTSL, yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah 

kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang 

meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Salah 

satu wilayah yang melaksanakan program PTSL di tahun 2018 ini adalah di 

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Adapun rekapitulasi PTSL Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung 

Tengah
9
 dijelaskan dalam tabel berikut, 

 

                                                             
7
  PERATURAN MENTRI ATR/BPN NO.12 TAHUN 2017 

8  Ibid. 
9
  Ptsl.atrbpn.go.id/Progres/PTSLKantah. Diakses pada 29 Juli 2018 
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Tabel 1. Rekapitulasi Progres PTSL Kecamatan Bangun Rejo 

Kabupaten Lampung Tengah 

No. 
Kelurahan / 

Desa 

Target 

Pengukuran 

Target 

Sertipikat 

 
Pengukuran 

dan 

Pemberkasan 

Pencapaian 

Sertipikasi 

 Total (%) 

1.  Purwodadi 1.823 1.700  1.611 1.611 94,7 

2.  Sidodadi 1.623 1.500  0 0 0 

3.  Sidorejo 1.123 1.000  818 818 81,8 

4.  Cimarias 623 500  0 0 0 

5.  Bangun Rejo 1.123 1.000  0 0 0 

6.  Sido Luhur 1.124 1.000  1.000 1.000 100 

7.  Sidomulyo 874 750  611 611 81,4 

8.  Timbul Rejo 624 500  599 599 119,8 

9.  Sukanegara 1.074 950  1.050 1.050 110,5 

10.  Sinar Seputih 1.324 1.200  607 607 50,5 

11.  Sinar Luas 623 500  504 504 100,8 

12.  TanjungPandan 823 700  310 310 44,2 

13.  Tanjung Jaya 1.624 1.500  1.075 1.075 71,6 

14.  Sri Pendowo 874 750  0 0 0 

15.  Sukawaringin 623 500  500 500 100 

16.  Mekar Jaya 2.024 1.900  400 400 21 

17.  Sukanegeri 624 500  491 491 98,2 

Total 18.550 16.450  9.576 9.576 58.2 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti dari Ptsl.atrbpn.go.id Tahun 2018 

 

Tabel 1. merupakan data progres PTSL sementara Kecamatan Bangun Rejo 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018. Berdasarkan data tabel tersebut, 

target sertipikasi tanah yang rencanakan sebanyak 16.450 bidang tanah, 

sementara target yang baru terselesaikan sebanyak 9.576 bidang tanah yang 

sudah diukur. Berdasarkan perolehan jumlah tersebut, total target yang baru 

diselesaikan sebanyak 58,2% dari total keseluruhan yang harus dicapai. 

Kemudian, dari 17 desa yang telah menjadi lokasi pelaksanaan PTSL 

terdapat 4 desa yang belum berjalan sama sekali, dan ada 5 desa yang telah 

mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan.  

 

Secara keseluruhan pada tahap ini, target program PTSL ini belum 

diselesaikan sesuai target yang ditentukan, hal ini terjadi karena masih 
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kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah 

sehingga sedikit masyarakat yang berminat untuk menjadi pemohon dalam 

pembuatan sertipikat di program PTSL ini. 

 

Program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah 

dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung 

Tengah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada 

Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Lampung. Dalam pelaksanaannya, 

program PTSL ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat dari 

yang sebelumnya mengklaim tanah berdasarkan fakta historis menjadi 

berpikir bahwa sertipikat sebagai satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah 

yang sah dan kuat, khususnya di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten 

Lampung Tengah ini dengan memperhatikan asas-asas kepentingan 

masyarakat agar mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

 

Melihat pada kebijakan program PTSL ini, penyelenggaraan pemerintah 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat berpedoman pada asas-asas 

penyelenggaraan Negara. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat 2 huruf 

(a) dijelaskan tentang mewujudkan efektivitas penyelenggaraan daerah, 

maka setiap daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan 

dapat menjalankan segala macam urusan dan program-program yang 

diadakan dengan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya
10

. 

                                                             
10

  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH 
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Lahirnya program pendaftaran tanah sistematis lengkap diharapkan dapat 

mengurangi tingkat permasalahan tanah yang dihadapi pemerintah 

khususnya dalam pemenuhan hak-hak atas kepemilikan tanah dan 

pemercepatan pembuatan sertipikat tanah bagi masyarakat untuk 

menghindari kasus-kasus seperti sengketa dan konflik tanah, serta dengan 

adanya program ini dapat membantu dalam melaksanakan pembangunan di 

daerah sesuai dengan konsep good governance sebagai panduan dalam 

menjalankan suatu negara.
11

 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini penulis 

tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut: ”Efektivitas 

Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah 

Dalam Upaya Mengurangi, Mencegah Sengketa dan Konflik Pertanahan 

Dalam Mewujudkan Good Governance (studi pada program pendaftaran 

tanah sistematis lengkap di Kecamatan Bangun Rejo). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “bagaimanakah efektivitas Badan Pertanahan Nasional 

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya mengurangi, 

mencegah sengketa dan konflik pertanahan dalam mewujudkan good 

governance melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di 

Kecamatan Bangun Rejo?” 

                                                             
11

  HASIL WAWANCARA DENGAN AGUS CAHYADI SEBAGAI KEPALA SEKSI 

PENGUKURAN BPN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian efektivitas 

Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah 

yang dilihat dengan menggunakan pendekatan sasaran dalam pencapaian 

pelaksanaan dan target sertipikasi tanah pada program PTSL di Kecamatan 

Bangun Rejo, pendekatan sumber dalam mendapatkan sarana, prasarana dan 

SDM, dan dengan pendekatan proses dalam pelaksanaan proses dan 

kordinasi pelaksana pada program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terkait program 

PTSL, serta mampu memberikan tambahan riset bagi disiplin ilmu 

Administrasi Negara khususnya tentang efektivitas organisasi dalam 

konsep good governance. 

2.  Manfaat praktis 

Penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lain 

khususnya yang hendak meneliti tentang sertifikasi tanah, serta 

menjadi informasi dan rekomendasi bagi lembaga-lembaga 

pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah yang terkait dalam 

upaya mengurangi, mencegah sengketa dan konflik pertanahan.  

  



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Good Governance 

1. Pengertian Tentang Good Governance 

Keban menjelaskan dalam konteks good governance bahwa pemerintah 

ditempatkan sebagai fasilitator atau katalisator, sementara tugas untuk 

memajukan pembangunan terletak pada semua komponen negara yang 

meliputi dunia usaha dan masyarakat
12

. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

governance merujuk pada tiga pilar yakni pemerintah, koorporasi dan 

masyarakat. Untuk lebih jelasnya pengertian dan penjelasaan mengenai konsep 

good governance dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli sebagai berikut: 

a. Menurut Taschereau dan Compos yang dikutip Supriyadi, good 

governance merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses 

kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya 

saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan 

(goverment), rakyat (citizen) atau civil society, dan usahawan (business) 

yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen tersebut mempunyai 

tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat itu tidak 

                                                             
12

  Yeremias T. Keban, Memahami Good Governance Dalam Perpektif Sumber Daya Manusia, 

Yogyakarta: Gava Media., 2011, hlm. 22. 
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sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata 

pemerintah yang baik
13

. 

b. Sejajar dengan pendapat Leach dan Percy-Smith dalam Mulyadi bahwa 

governance meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang 

diperintah” karena kita semua adalah bagian dari proses governance. 

Governance merupakan seluruh rangkaian pembuatan keputusan atau 

kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu 

diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Oleh karena 

penjelasan ini, analisis mengenai governance kemudian berfokus pada 

aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal yang 

terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah 

keputusan
14

.  

c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Mulyadi, menyimpulkan 

bahwa wujud good governance sebagai penyelenggaran pemerintah 

negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien 

dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara 

domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat
15

. 

 

Melihat pada beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian good governace merupakan konsep tata pemerintahan yang baik 

dalam penyelenggaraan penggunaan kekuasaan untuk mengelola 

sumberdaya secara efektif dan efisien demi pembangunan masyarakat yang 

                                                             
13

  Supriadi, Y. (2015). PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN 

YANG BAIK) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR KECAMATAN 

SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU. Hlm. 53. 
14

  Mulyadi, Loc.cit. 
15  Mulyadi, Op.cit., Hlm. 132-133. 
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solid dan bertanggung jawab melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dan 

diimplementasikan secara seimbang oleh pemerintah, masyarakat dan sektor 

swasta.  

 

2. Prinsip-Prinsip Good Governance 

Menurut Hardjasoemantri dalam Mulyadi
16

, prinsip good governance 

meliputi beberapa hal yaitu: 

a. Partisipasi masyarakat 

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga 

perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi 

menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan 

mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara 

konstruktif. 

b. Tegaknya supremasi hukum 

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, 

termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi 

manusia.  

c. Transparansi 

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh 

proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi yang tersedia 

harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.  

d. Peduli pada stakeholder 

                                                             
16  Ibid. 
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Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha 

melayani semua pihak yang berkepentingan.  

e. Berorientasi pada konsensus 

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan 

yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam 

hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila 

mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur.  

f. Kesetaraan 

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau 

mempertahankan kesejahteraan mereka.  

g. Efektivitas dan efisiensi 

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil 

sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan 

sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.  

h. Akuntabilitas 

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan 

organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat 

maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.  

i. Visi strategis 

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan 

jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan 

manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk 

mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu, dalam penerapannya 



16 
 

mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas 

kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif 

tersebut.  

 

Selain dari pendapat di atas, menurut UNDP (United Nations Development 

Programme) yang dikutip Supriyadi
17

, Good Governance memiliki 10 

Prinsip, yaitu sebagai berikut:  

a. Partisipasi 

Warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam 

proses perumusan kebijakan publik baik secara langsung maupun 

tidak langsung;  

b. Penegakan hukum 

Hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian hak asasi 

dilindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat;  

c. Transparansi 

Penyediaan tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminkan 

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurasi dan memadai;  

d. Kesetaraan 

Adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk 

berusaha;  

e. Daya tanggap 

Pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat; 

f. Wawasan kedepan 

                                                             
17  Supriyadi, Op.cit., Hlm. 54. 
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Pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi dan 

strategi yang jelas; 

g. Akuntabilitas 

Pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga; 

h. Pengawasan publik 

Terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan pemerintahan, 

termasuk parlemen; 

i. Efektivitas dan efisiensi 

Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan 

sumberdaya yang tersedia secara optimal dan betanggung jawab. 

Indikatornya antara lain: pelayanan mudah cepat, tepat dan murah; 

j. Profesionalisme  

Tingginya kemampuan dan moral para pegawai pemerintah, termasuk 

parlemen. 

 

B. Tinjauan Tentang Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian 

tujuannya, sementara dalam pelaksanaannya suatu tujuan yang telah berhasil 

dilaksanakan sesuai rencana dapat dikatakan efektif tetapi belum tentu 

efisien. Efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan, 

sedangkan efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan 

hasil. 
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Sebagaimana dikemukakan Atmosoeprapto yang dikutip Nazaruddin
18

, 

efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah hal 

yang secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai 

sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya 

secara cermat. Kemudian S. B. Hari Lubis dan Martani Huseini menjelaskan 

bahwa efektivitas merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian luas 

karena pencapaian tujuan atau sasaran bagi sebuah organisasi tentunya 

melibatkan keseluruhan aspek organisasi, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal, dan tidak hanya terbatas pada bagian-bagian organisasi 

yang berkaitan dengan proses transformasi input menjadi output saja
19

.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

merupakan pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya dan 

sesuai dengan proses atau usaha yang telah dilaksanakan yang melibatkan 

keseluruhan aspek organisasi yang bersifat internal maupun eksternal. 

 

2. Efektivitas Organisasi  

Suatu organisasi dapat disebut berhasil atau tidak dalam pencapaian tujuan 

organisasi dapat dilihat dengan konsep efektivitas yang mengukur 

bagaimana organisasi tersebut dapat memanfaatkan dan memanajemen 

sumber daya yang ada. Menurut S. B. Hari Lubis dan Martani Huseini, 

efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 

                                                             
18

  Nazaruddin, M. (2015). STUDI TENTANG EFEKTIVITAS PEMBUATAN AKTE 

KELAHIRAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN  SIPIL 

KABUPATEN BERAU, hlm. 288. 
19

  Lubis, H. S., & Huseini, M. (2009). PENGANTAR TEORI ORGANISASI: SUATU 

PENDEKATAN MAKRO. Jakarta (ID): UI., hlm. 98 
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organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya
20

.  

 

Selain itu, Yulianti dan Hermawan berpendapat bahwa efektivitas organisasi 

dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan 

jangka pendek dan jangka panjang yang didekati berdasarkan nilai-nilai 

bersaing dan nilai-nilai inti organisasinya. Istilah efektif menunjukkan 

seberapa baik proses atau ukuran dalam memenuhi pencapaian tujuan 

organisasi
21

.  

 

Sementara Mahmudi yang dikutip Prihatmanti berpendapat bahwa 

efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi output terhadap tujuan maka semakin efektif organisasi serta 

program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, efektivitas 

menggambarkan siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil 

suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana 

tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai serta menjadi ukuran 

berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan targetnya
22

.  

 

Pendapat tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Steers yang 

dikutip Prihatmanti bahwa semakin rasional suatu organisasi maka semakin 

besar upaya organisasi tersebut pada kegiatan yang mengarah ketujuan, 

semakin besar kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan maka semakin 

efektif pula organisasi tersebut. Pernyataan Steers menegaskan bahwa 

                                                             
20  Ibid. 
21

  Yulianti, D., & Hermawan, D. (2015). DESIGNING AN EFFECTIVE 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE TO ACHIEVE PUBLIC ORGANIZATION 
OBJECTIVE (CASE STUDY IN PT. PTPN VII LAMPUNG). Spirit Publik, 10(1), 95. 

22
  Prihatmanti, M. A. EFEKTIVITAS PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 

BALITA (PKSAB) DI TAS DR. SOETOMO SURABAYA., hlm. 2. 
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efektivitas adalah tujuan akhir dari suatu organisasi, organisasi yang 

rasional akan mengarahkan segala tindakan dan kegiatannya untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan oleh organisasi tersebut
23

.   

 

Dilihat dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu 

organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut telah mencapai 

tujuan yang telah direncanakan dengan baik dan tepat sasaran berdasarkan 

kegiatan atau program yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau 

panjang yang didekati berdasarkan nilai-nilai bersaing maupun nlai-nilai inti 

organisasi tersebut sebagai tolak ukur kualitas, kuantitas dan waktu dalam 

memanfaatkan dan memanajemen sumber daya yang ada. 

 

3. Ukuran Efektivitas Organisasi  

Tangkilisan yang dikutip Asmira
24

, menjelaskan kriteria atau indikator dari 

pada efektivitas yaitu: 

a. Pencapaian Target 

Maksud dari pencapaian target disini diartikan sejauh mana target 

dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam 

mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;  

b. Kemampuan Adaptasi 

Keberhasilan suatu oganisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat 

menyesuaikan diri dengan peubahan-perubahan yang terjadi baik dari 

                                                             
23  Ibid., Hlm. 3. 
24  Asmira, EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI (FINGERPRINT) DALAM 

MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN ANGGANA 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 3, 2016., 

hlm. 1013-1014. 
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dalam organisasi dan luar organisasi;  

c. Kepuasan Kerja 

Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang 

mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan 

kinerja organisasi. Fokus dari elemen ini adalah antara pekerjaan dan 

kesesuaian imbalan atau sistem insentif yang diberlakukan bagi 

anggota organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan 

melebihi beban kerja yang ada; 

d. Tanggung Jawab 

Organisasi dapat melakukan mandat yang telah diembannya sesuai 

dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya dan bisa menghadapi 

serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.  

 

S. B. Hari Lubis dan Martiani Huseini,
25

 berpendapat bahwa salah satu cara 

yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi adalah dengan 

menggunakan pendekatan gabungan. Pengukuran efektivitas organisasi 

dengan pendekatan gabungan akan mencakup pada input, efisiensi proses 

transformasi, dan keberhasilan dalam mencapai sasaran output. Lubis dan 

Martiani menyebutkan terdapat tiga indikator pendekatan utama dalam 

pengukuran efektivitas organisasi dengan menggunakan pendekatan 

gabungan, yaitu:  

a. Pendekatan sasaran (goal approach), untuk mengukur sejauh mana 

organisasi dapat merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. 

b. Pendekatan sumber (system resource approach), untuk mengukur 

                                                             
25

  S. B. Hari Lubis dan Martiani Huseini, Op.cit., Hlm. 110-119 



22 
 

efektivitas organisasi melalui keberhasilan organisasi dalam 

mendapatkan berbagai macam sumber (input) yang dibutuhkan serta 

pendekatan ini bertumpu pada pemikiran bahwa organisasi harus 

dapat memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkan dan juga 

memelihara keandalan sistem organisasi agar menjadi lebih efektif. 

c. Pendekatan proses (internal process approach), untuk mengukur 

efektivitas organisasi dengan melihat proses internal berjalan dengan 

lancar dan kegiatan pada setiap bagian dapat terkoordinasi secara baik 

dengan produktivitas tinggi. 

 

Selain itu, Prihatmanti berpendapat bahwa efektivitas merupakan sebuah 

patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan 

dan sasaran yang dicapai. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk 

membandingkan antara rencana dengan proses yang dilakukan dengan hasil 

yang dicapai
26

.  

 

Pendapat tersebut mendukung pernyataan Duncan yang dikutip 

Prihatmanti
27

, menjelaskan bahwa ada 3 indikator dalam mengukur 

efektivitas sebagai berikut: 

a. Pencapaian Tujuan 

Guna mencapai tujuan, semua usaha yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan harus dipandang sebagai suatu proses dan dilakukan dengan 

tahapan-tahapan proses baik proses pada bagian-bagiannya maupun 

pada proses periodesasinya. Pencapaian program memiliki dua sub 

                                                             
26

  Prihatmanti, Op.cit., Hlm. 3. 
27

  Ibid.  
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indikator yaitu kurun waktu dan sasaran sebagai target kongkrit.  

b. Integrasi  

Integrasi adalah suatu pengukuran terhadap seberapa baik kemampuan 

suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan 

pengembangan konsensus atau kesepakatan bersama antara anggota- 

anggota kelompok masyarakat mengenai nilai-nilai tertentu. Integrasi 

sangat berkaitan dengan proses sosialisasi. 

c. Adaptasi   

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi 

merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah prossedur standar 

operasinya jika lingkungannya berubah. Organisasi yang baik adalah 

organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan 

perkembangan zaman. Adaptasi berkaitan dengan kesesuaian 

pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, efektivitas Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Lampung Tengah dapat diketahui dan 

dianalisis menggunakan pendekatan gabungan menurut S. B. Hari Lubis dan 

Martani Huseini dengan menggabungkan tiga indikator pendekatan utama 

yang meliputi:  

a. Pendekatan sasaran (goal approach), pendekatan ini digunakan untuk 

mengukur sejauh mana BPN Lampung Tengah dalam mencapai 

sasaran yang hendak dicapai. BPN Lampung Tengah telah bertekad 

untuk menjadi lembaga yang mampu menjadikan tanah dan 
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pertanahan untuk kemakmuran rakyat, keadilan dan keberlanjutan 

sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik 

Indonesia. BPN berfokus pada tanah dan pertanahan dengan tujuan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan 

sumber-sumber baru kemakmuran masyarakat, serta meningkatkan 

tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat 

yang kaitannya dengan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan 

tanah dan mengatasi permasalahan sengketa, konflik serta dan perkara 

pertanahan. Dalam penelitian ini, kemakmuran, keadilan, dan 

keberlanjutan sistem kemasyarakatan yang menjadi sasaran BPN 

Lampung Tengah difokuskan kepada salah satu program pemerintah 

melalui ATR/ BPN yang diselenggarakan secara serentak di seluruh 

wilayah Indonesia yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL). 

b. Pendekatan sumber (system resource approach), pendekatan ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas BPN Lampung Tengah melalui 

keberhasilan BPN Lampung Tengah dalam mendapatkan berbagai 

macam sumber (input) yang dibutuhkan. Kriteria pertama dari 

efektivitas suatu organisasi adalah kemampuannya untuk tetap hidup 

(survival), penjelasan tersebut memberikan pemahaman tentang suatu 

organisasi dapat dikatakan efektif apabila dapat bertahan hidup. 

Dalam penelitian ini, kemampuan bertahan hidup BPN Lampung 

Tengah sangat ditentukan oleh keberhasilan BPN lampung Tengah 

dalam memperoleh berbagai macam sumber (input) yang dibutuhkan 
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seperti sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk 

keberlangsungan BPN Lampung Tengah. 

c. Pendekatan proses (internal process approach), untuk mengukur 

efektivitas BPN Lampung Tengah dengan melihat proses internal 

berjalan dengan lancar dan kegiatan pada setiap bagian dapat 

terkoordinasi secara baik dengan produktivitas tinggi. Pendekatan 

proses pada umumnya digunakan oleh penganut pendekatan neo-

klasik (human relation), yang memusatkan perhatian terhadap 

hubungan antara efektivitas dengan suasana kerja yang terjadi pada 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPN Lampung Tengah. 

 

C. Tinjauan Tentang Sengketa 

1. Pengertian Sengketa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu 

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan.
28

 

Kata sengketa, perselisihan atau pertentangan dalam bahasa Inggris sama 

dengan “conflict” atau “dispute”.
29

 Keduanya mengandung pengertian 

tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau 

lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam bahasa 

Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” 

diterjemahkan dengan kata sengketa. 

 

                                                             
28

  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka., 1990, hlm. 643 
29

  John. M. Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia Dan Indonesia Inggris, Jakarta: 

Gramedia., 1996, hlm. 138  
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Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak 

(orang atau badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik 

terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan 

dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan, yang 

mendefinisikan pengertian sengketa itu sebagai perbedaan pendapat antara 

pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberi hak 

atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan 

tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa 

mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan 

terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut
 30

.  

 

2. Faktor – Faktor Penyebab Sengketa Pertanahan 

Sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul 

dalam beragam bentuk.  Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian 

konflik pun tidak sedikit, baik negara maupun institusi seperti lembaga 

swadaya masyarakat. Namun dalam proses penyelesaian sengketa sering 

kali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-

larut. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya identifikasi terhadap 

penyebab-penyebab dari terjadinya sengketa dan pemetaan aspek-aspek 

                                                             
30

  PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1999, TENTANG TATA CARA PENANGANAN 

SENGKETA PERTANAHAN, PASAL 1 
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sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terlibat di dalamnya, dan sengketa 

pertanahan merupakan hal yang tidak bisa dibilang mudah dalam 

penyelesaiannya. 

 

Akar sengketa pertanahan merupakan faktor utama yang menyebabkan 

timbulnya sengketa pertanahan. Akar dari sengketa pertanahan harus 

diidentifikasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan 

dilakukan. Menurut Maria S. W. Sumardjono,
31

 akar dari sengketa 

pertanahan secara garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Konflik kepentingan yaitu karena adanya persaingan kepentingan 

yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, 

maupun kepentingan psikologis;  

b. Konflik stuktural, yang disebabkan pola prilaku destruktif, control 

pemilikan sumberdaya yang tidak seimbang;  

c. Konflik nilai, terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi 

pendapat atau perilaku. Adanya perbedaan pandangan hidup ideologi 

dan agama. Adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian 

orang lain;  

d. Konflik hubungan, konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar 

emosi yang kuat adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, atau 

kesalahan komunikasi, dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang; 

                                                             
31

  Maria S.W. & Sumardjono, TANAH DALAM PRSPEKTIF HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN 

BUDAYA, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 112-113  
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e. Konflik data karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang 

keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, 

interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.   

 

D. Tinjauan Tentang Kajian Penelitian Sebelumnya 

Tinjauan penelitian sebelumnya adalah hal yang sangat penting dilakukan 

oleh seorang peneliti oleh karenanya dalam penelitian yang berjudul 

Efektivitas Badan Pertanahan Naional Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Tengah Dalam Upaya Mengurangi, Mencegah Sengketa dan 

Konflik Pertanahan Dalam Mewujudkan Good Governance (studi pada 

program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kecamatan Bangun Rejo), 

maka pentingnya peneliti untuk melihat dan membandingkan penelitian 

sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dengan harapan dalam 

melihat penelitian yang terkait peneliti mampu melihat dan memandang dari 

berbagai sisi dan sudut pandang yang lebih luas. Maka dari itu peneliti 

memutuskan untuk mengambil tiga penelitian yang terkait Badan 

Pertanahan Nasional dalam mencegah dan mengurangi sengketa yaitu: 

1. Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Dalam Upaya 

Meningkatkan Pendafataran Hak Atas Tanah, 2010. 

2. Efektivitas Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) Di 

Kota Makasar, 2013. 

3. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Dalam Penyelesaian 

Sengketa Batas Tanah, 2017. 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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beberapa peneliti sebelumnya yang peneliti jadikan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada 

matriks perbandingan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 2. Matriks Perbandiangan Penelitian 

Nama Dan Judul 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

Amin Handoko, 2010 

 

Peranan Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Demak Dalam Upaya 

Meningkatkan 

Pendafataran Hak Atas 

Tanah 

1. Untuk mengetahui peranan 

Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak dalam 

upaya meningkatkan 

pendaftara hak atas tanah 

2. Untuk mengetahui penyebab 

rendahnya tingkat 

pendaftaran hak 

atas tanah di Wilayah 

Kabupaten Demak 

3. Untuk mengetahui upaya 

yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan untuk mengatasi 

minimnya pendaftaran tanah 

di Kabupaten Demak 

1. upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan pendaftaran hak 

atas tanah; Memberikan 

pelayanan secara optimal di 

bidang pertanahan kepada 

masyarakat, Melakukan 

penyuluhan hukum di bidang 

pertanahan, Untuk 

mempercepatpensertipikatan 

dikeluarkan kebijakan melalui 

Prona, Proda, SMS, PSM, dan 

PPAN. 

2. Penyebab rendahnya tingkat 

pendaftaran hak 

atas tanah di Kabupaten 

Demak yaitu, masih 

rendahnya tingkat kesadaran 

hukum dan pengetahuan 

masyarakat mengenai manfaat 

dan arti penting dari 

pendaftaran hak atas tanah, 

Kurangnya proses sosialisasi 

dan penyuluhan hukum, 

pendaftaran hak atas tanah 

membutuhkan biaya yang 

sangat mahal, kwalitas sumber 

daya manusia masih rendah, 

sehingga kendala krusial yang 

dihadapi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Demak sekarang 

adalah terbatasnya tenaga 

profesional yang memadai. 

3. Upaya yang dilakukan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten 

Demak dalam upaya untuk 

mengatasi minimnya 

pendaftaran hak atas tanah di 

wilayahnya yaitu : dalam 

memaksimal program 

persertipikatan 

massal dan selain itu juga 

melakukan beberapa 

terobosan pelayanan sertipikat 
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tanah dengan sistem jemput 

bola untuk menjangkau 

masyarakat melalui 

komputerisasi Kantor 

Pertanahan,Layanan Rakyat 

untuk Sertipikat Tanah atau 

Larasita, dan melakukan 

penyuluhan hukum di bidang  

pertanahan khususnya 

mengenai pendaftaran hak atas 

tanah sebagai bentuk 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

Ismaniar Ismail, 2013 

 

Efektivitas Layanan 

Rakyat Untuk 

Sertifikasi Tanah 

(LARASITA) Di Kota 

Makasar 

untuk menganalisis efektivitas 

Layanan Rakyat untuk 

Sertipikasi Tanah 

(LARASITA) di Kota 

Makassar dilihat dari 

pendekatan proses meliputi 

efisiensi pelayanan, prosedur 

pelayanan, koordinasi 

pimpinan dan bawahan, 

responsivitas pegawai serta 

sarana dan prasarana 

Pelaksanaan Larasita di Kantor 

Pertanahan Kota Makassar dapat 

dikatakan kurang efektif karena: 

1. penyelesaian sertifikasi tanah 

tidak sesuai dengan SOP dan 

sebagian masyarakat tidak 

diberikan kepastian waktu 

mengenai penyelesaian 

sertifikasi tersebut. Selain itu, 

padatnya aktivitas di kantor 

mengakibatkan pelaksanaan 

pelayanan Larasita terkesan 

molor dari jadwal yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Prosedur pelayanan Larasita 

dapat dikatakan efektif karena 

segala persyaratan dan alur 

pelayanan telah sesuai dengan 

SOP dan mudah dipahami oleh 

masyarakat hubungan yang 

terbangun antara pimpinan dan 

petugas Larasita ataupun sesama 

petugas Larasita sangat bagus 

dan harmonis baik itu 

menyangkut pembagian jadwal 

petugas maupun dalam hal 

pelaksanaan Larasita 

dilapangan. masyarakat merasa 

senang dan puas dengan sikap 

petugas Larasita yang melayani 

dengan optimal dan sungguh-

sungguh Larasita dilengkapi 

dengan sarana berupa kendaraan 

roda empat yang digunakan 

untuk mengunjungi wilayah 

layanan Larasita 

Irma Nur 

Hidayani,2017 

 

1. Untuk mengetahui dan 

menganalisis penyebab 

terjadinya sengketa batas 

Faktor yang menyebabkan 

sengketa batas tanah yang 

peneliti dapat di lapangan: 
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Peran Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Grobogan Dalam 

Penyelesaian Sengketa 

Batas Tanah 

tanah 

2. Untuk mengetahui dan 

menganalisis Peran Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Grobogan dalam 

Penyelesaian Sengketa Batas 

Tanah 

Para Pihak, 

1. Peralihan Kepemilikan tanah 

dalam kekeluargaan telah 

dilakukan secara lisan. 

2. Tidak sahnya peralihan 

kepemilikan tanah. 

3. Tidak berhaknya Sanem dan 

Ngadimin anak dari Marto 

Kasmin yang dibawanya dari 

istri pertamanya. 

4. Tidak terimanya Subari karena 

dianggap hanya menumpang 

saja oleh Nurul Huda anak dari 

Mukhlisin. 

 

a. Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Grobogan, 

1. Peralihan kepemilikan tanah 

dalam kekeluargaan dilakukan 

secara lisan. 

2. Tidak cermatnya pihak Badan 

Pertanahan Nasional Grobogan 

pada saat pengukuran tanah 

pekarangan milik Subari 

3. Adanya tumpang tindih 

sertipikat. 

4. Ada kesalahan pembacaan alat 

ukur. 

5. Ada kesalahan penggambaran 

bidang. 

Binter Adensyah 2018 

 

Efektivitas Badan 

Pertanahan Naional 

Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lampung 

Tengah Dalam Upaya 

Mengurangi, 

Mencegah Sengketa 

dan Konflik 

Pertanahan Dalam 

Mewujudkan Good 

Governance (studi 

pada program PTSL di 

Kecamatan Bangun 

Rejo) 

untuk mendapatkan gambaran 

tentang pencapaian efektivitas 

Badan Pertanahan Nasional 

Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Tengah yang dilihat 

dengan menggunakan 

pendekatan sasaran pada 

program PTSL di Kecamatan 

Bangun Rejo, pendekatan 

sumber dalam mendapatkan 

sarana, prasarana dan SDM, 

dan dengan pendekatan proses 

dalam menjalankan program 

PTSL 

 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti dari Beberapa Skripsi terkait Tahun 2018 

Tabel matriks perbandingan di atas menunjukan gambaran mengenai hasil 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian mengenai efektivitas 
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suatu organisasi, pada beberapa penelitian tersebut menunjukan betapa 

pentignya peranan Badan Pertanahan Nasional dalam mengurangi dan 

mencegah sengketa. Tetapi dari penelitian-penelitian tersebut belum ada 

yang melihat dari sisi seberapa jauh Badan Pertanahan Nasional dalam 

mencapai tujuan dari inovasi Badan Pertanahan Nasional untuk mencegah 

dan mengurangi sengketa. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang ,mengukur tentang pencapaian tujuan Badan 

Pertanahan Nasional dalam upaya mencegah dan mengurangi sengketa 

melalui salah satu inovasi program Badan Pertanahan Nasional yaitu 

pendaftaran tanah sistematis lengkap. 

 

E. Kerangka Pikir 

Peran dan kontribusi pemerintah dalam penyelenggaraan good governance 

tidak hanya sebatas kajian atau pengembangan konsep dan teori, namun juga 

efektivitas dalam pelaksanaannya guna menunjang pembangunan suatu 

daerah. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini ialah sebagai leading 

sector yang membuat kebijakan - kebijakan untuk mengarahkan 

pembangunan yang sesuai dengan harapan dan berpedoman terhadap aturan 

yang berlaku. Selain itu, yang paling utama adalah pemerintah sebagai 

pelayan masyarakat, dalam hal ini pemerintah meningkatkan sumber daya 

aparaturnya guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat.  

 

Penyelenggaraan good governance di Indonesia belum bisa menjadi 

pemecah semua masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
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Salah satu masalah yang masih menjadi agenda pemerintah adalah masih 

tingginya sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan dalam hal ini adalah 

banyaknya masyarakat yang masih berpikir dengan menggunakan asas 

negatif, yaitu masyarakat belum beranggapan bahwa sertipikat adalah satu-

satunya alat bukti kepemilikan yang sah dan kuat. Hal ini dipengaruhi oleh 

pola pikir masyarakat yang mengklaim tanah berdasarkan pada fakta 

historis, dimana fakta historis tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang 

sah, baik keabsahan data fisik, data yuridis, dan surat ukur tanah tersebut. 

Sengketa tersebut muncul karena masih kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya sertipikat dan kurangnya kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas kepemilikan tanah bagimasyarakat. 

 

Masalah sengketa tanah ini sangat penting diperhatikan karena dapat 

memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat itu sendiri seperti tidak 

adanya kepastian hukum yang sah dan jelas terhadap hak atas tanah yang 

masyarakat miliki yang kemudian dapat mengurangi keharmonisan antar 

masyarakat yang terkena dampak dari sengketa tersebut. Selain itu, 

masyarakat juga akan mengeluarkan dana yang besar untuk proses 

penyelesaian sengketa tersebut. 

 

Kurangnya kepastian hukum mengenai hak-hak atas kepemilikan tanah 

disebabkan oleh pendaftaran pembuatan sertipikat tanah yang memerlukan 

biaya tinggi, berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat yang masih 

rendah menyebabkan kendala bagi masayarakat ekonomi lemah untuk 

mensertipikatkan tanahnya, birokrasi yang terkesan berbelit-belit, 
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keterlambatan atau lamanya waktu penerbitan sertipikat dari yang berbulan-

bulan hingga ada yang tahunan, serta jarak pusat pelayanan administrasi 

pertanahan di Kabupaten/ Kota yang jauh membuat masayarakat itu sendiri 

enggan untuk melegalisasikan tanah yang dimiliki. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara 

negara memiliki wewenang secara formal untuk menetapkan kebijakan 

sebagai upaya menanggulangi sengketa tanah dan pemercepatan dalam 

pemenuhan hak-hak atas kepemilikan tanah di Indonesia. Salah satu upaya 

yang dilakukan adalah dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian 

ATR/BPN dengan meluncurkan program Prioritas Nasional berupa 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  

 

Program PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian 

ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program PTSL ini 

diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 4 

ayat 1 “ruang lingkup peraturan menteri ini adalah percepatan pelaksanaan 

program PTSL, yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan 

kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia”. Salah satu wilayah yang 
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melaksanakan program PTSL di tahun 2018 ini adalah di Kecamatan 

Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ini 

di laksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung 

Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Lampung. 

 

Lahirnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diharapkan dapat 

mengurangi tingkat permasalahan tanah yang dihadapi pemerintah 

khususnya dalam pemenuhan hak-hak atas kepemilikan tanah dan 

pemercepatan pembuatan sertipikat tanah yang dilaksanakan sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, serta dengan adanya program ini dapat membantu dalam 

melaksanakan pembangunan di daearah sesuai dengan konsep good 

governance sebagai panduan dalam menjalankan suatu negara. Oleh 

karenanya peneliti menggunakan konsep dan teori efektivitas menurut S. B. 

Hari Lubis dan Martani Huseini untuk mendapatkan gambaran tentang 

pencapaian Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten 

Lampung Tengah dalam upaya mengurangi, mencegah sengketa dan konflik 

pertanahan dalam mewujudkan good governance dengan menggunakan 

pendekatan sasaran pada program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo, 

pendekatan sumber dalam mendapatkan sarana, prasarana dan SDM, dan 

dengan pendekatan proses dalam menjalankan program PTSL. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2018 
 

 

Banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa sertipikat bukanlah satu-satunya alat 

bukti kepemilikan tanah yang kuat dan sah, hal ini dipengaruhi oleh pola pemikiran 

masyarakat yang mengklaim tanah berdasarkan fakta historis. Sengketa ini muncul 

disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

sertipikat dan kurangnya kepastian hukum mengenai hak-hak atas kepemilikan tanah 

bagi masyarakat.  

Kebijakan Pemerintah 

melalui Peraturan 

Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan 

Nasional No. 6 Tahun 

2018 Tentang  

Percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis 

Lengkap 

Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Lampung 

Tengah 

Program 

Pendaftaran 

Sistematis 

Tanah Lengkap 

(PTSL) 

Ukuran efektivitas menurut S. 
B. Hari Lubis dan Martani 

Huseini: 

1. Pendekatan sumber 

2. Pendekatan proses 

3. Pendekatan sasaran 
 

Keberhasilan Badan Pertanahan Nasional Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya 

mengurangi, mencegah sengketa dan konflik pertanahan 

di Kabupaten Lampung Tengah. 

Terpenuhinya 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, mengurangi dan 

mencegah sengketa dan konflik pertanahan, serta dapat membantu dalam melaksanakan 

pembangunan di daearah sesuai dengan konsep good governance sebagai panduan dalam 

menjalankan suatu negara. 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriftif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti 

dapat memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan objek peneliti 

berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumen. 

Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk 

menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi 

dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan 

Efektivitas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Lampung Tengah 

secara sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang sesuai 

dengan pendapat Moleong
32

.  

 

Metode penelitian kualitatif deskriptif yang peneliti gunakan selaras dengan 

yang dinyatakan Creswell dalam Herdiansyah bahwa penelitian kualitatif 

adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk 

memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan 

menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan 

                                                             
32

  Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1991). Metodologi penelitian kualitatif. Penerbit PT Remaja 

Rosdakarya, hlm. 6. 
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melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta 

dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari 

penulis
33

.  

 

Alasan dipilihnya jenis penelitian ini yaitu, pertama, dikarenakan topik yang 

diangkat perlu dieksplorasi secara lebih mendalam. Masalah yang terkait 

penelitian ini lebih kompleks sehingga peneliti memiliki kemantapan untuk 

menggunakan metode kualitatif karena metode ini dapat memberikan rincian 

yang lebih detail tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode 

kuantitatif. Peneliti bermaksud untuk memaparkan mengenai fakta-fakta 

yang terjadi dalam masalah penelitian, yaitu mendeskripsikan kejadian-

kejadian empiris yang berkaitan dengan efektivitas Badan Pertanahan 

Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Dimana dalam 

pengumpulan datanya membutuhkan proses dan wawancara yang mendalam 

dan dokumentasi agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Alasan kedua, berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka jenis 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berupaya 

menyajikan deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat 

mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomena yang akan diteliti, oleh 

karena itu peneliti ingin mendeskripsikan dan memberikan pemahaman 

mengenai  fakta-fakta yang terjadi dalam masalah penelitian. 

 

 

                                                             
33

  Hendriansyah, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: 

Salemba Humanika, hlm. 8.  
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam 

pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus 

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Oleh karena 

itu fokus penelitian yang diambil oleh penulis adalah menggunakan fokus 

teori dalam konsep efektivitas pada good governance.  

 

Guna menggambarkan lebih jauh efektivitas yang dicapai Badan Pertanahan 

Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini 

difokuskan pada indikator ukuran pencapaian efektivitas dengan 

menggunakan pendekatan gabungan menurut S. B. Hari Lubis dan Martani 

Huseini yang menggabungkan beberapa indikator pendekatan utama yang 

meliputi:
34

 

a. Pendekatan sasaran (goal approach), pendekatan ini digunakan untuk 

mengukur sejauh mana BPN Lampung Tengah dalam mencapai 

sasaran yang hendak dicapai. BPN Lampung Tengah telah bertekad 

untuk menjadi lembaga yang mampu menjadikan tanah dan 

pertanahan untuk kemakmuran rakyat, keadilan dan keberlanjutan 

sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik 

Indonesia. BPN berfokus pada tanah dan pertanahan dengan tujuan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan 

sumber-sumber baru kemakmuran masyarakat, serta meningkatkan 

tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat 

yang kaitannya dengan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan 

                                                             
34  S. B. Hari Lubis dan Martani Huseini, Op.cit., Hlm. 110-119 
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tanah dan mengatasi permasalahan sengketa, konflik serta dan perkara 

pertanahan. Dalam penelitian ini, kemakmuran, keadilan, dan 

keberlanjutan sistem kemasyarakatan yang menjadi sasaran BPN 

Lampung Tengah difokuskan kepada pencapaian sertipikasi tanah 

pada program pemerintah melalui ATR/ BPN yang diselenggarakan 

secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yakni program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  

b. Pendekatan sumber (system resource approach), pendekatan ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas BPN Lampung Tengah melalui 

keberhasilan BPN Lampung Tengah dalam mendapatkan berbagai 

macam sumber (input) yang dibutuhkan. Kriteria pertama dari 

efektivitas suatu organisasi adalah kemampuannya untuk tetap hidup 

(survival), penjelasan tersebut memberikan pemahaman tentang suatu 

organisasi dapat dikatakan efektif apabila dapat bertahan hidup. 

Dalam penelitian ini, kemampuan bertahan hidup BPN Lampung 

Tengah sangat ditentukan oleh keberhasilan BPN lampung Tengah 

dalam memperoleh berbagai macam sumber (input) yang dibutuhkan 

seperti sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk 

keberlangsungan BPN Lampung Tengah.  

c. Pendekatan proses (internal process approach), untuk mengukur 

efektivitas BPN Lampung Tengah dengan melihat proses internal 

berjalan dengan lancar dan kegiatan pada setiap bagian dapat 

terkoordinasi secara baik dengan produktivitas tinggi. Pendekatan 

proses pada umumnya digunakan oleh penganut pendekatan neo-
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kalsik (human relation), yang memusatkan perhatian terhadap 

hubungan antara efektivitas dengan suasana kerja yang terjadi pada 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPN Lampung Tengah. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya 

terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data 

penelitian yang akurat. 

 

Lokasi dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja, penelitian ini 

dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah dan 

Kecamatan Bangun Rejo. Lokasi ini dipilih dengan berbagai perimbangan 

dan alasan, antara lain: 

a. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah memiliki 

kewenangan dalam pelaksanaan program PTSL. 

b. Kecamatan Bangun Rejo menjadi salah satu lokasi terbesar 

pelaksanaan program PTSL 2018 yang di selenggarakan secara 

serentak di 17 desa dengan target setipikasi sebanyak 16.450 bidang 

tanah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang 

umum digunakan, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Penggunaan metode tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan dan 
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keperluan yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai.  

 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

wawancara dan dokumentasi; 

a. Observasi ( pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis 

untuk kemudian hari dilakukan pengamatan. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan Efektivitas Badan 

Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah 

melalui program PTSL.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong)
35

. Teknik wawancara 

dalam penelitian dilakukan secara terstruktur yaitu dengan peneliti 

menyiapkan panduan wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

untuk diajukan oleh peneliti kepada informan. Dengan wawancara, 

maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi. 

 

                                                             
35 Moleong, Op.cit., Hlm 186. 
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Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan yang sesuai panduan wawancara dengan bahasa yang 

sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami maksud dari 

pertanyaan yang diberikan peneliti. Narasumber dan peneliti 

kemudian  melanjutkan pembicaraan dan tanya jawab yang masih 

dalam lingkup topik wawancara secara non formal untuk menghindari 

kesan memojokkan narasumber dengan pertanyaan yang diberikan 

peneliti. 

 

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan 

ke objek penelitian oleh peneliti, yakni pada pihak Kantor BPN 

Kabupaten Lampung Tengah dan 3 desa di Kecamatan Bangun Rejo 

yang dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode 

penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih 

narasumber yang benar-benar mengetahui tentang keikut sertaan 

Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung 

Tengah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap, 

sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat dan sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. 

 

Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan 

informan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya yaitu 

dijelaskan dalam tabel sebagai berikut ini:  

Tabel 3. Daftar Informan 

No. Informan Substansi Wawancara 

 

 

 

 

1. Manajerial BPN Kabupaten Lampung Tengah 

dalam mendapatkan sumberdaya organisasi 
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1. Aparatur BPN Kabupaten 

Lampung Tengah 

seperti sarana dan prasarana serta sumber daya 

manusia 

2. Tujuan dan sasaran BPN Kabupaten Lampung 

Tengah 

3. Proses pencapaian tujuan BPN Kabupaten 

Lampung Tengah melalui program PTSL 2018 di 

Kecamatan Bangun Rejo 

4. Proses internal dalam setiap kegiatan 

2. 

Panitia Pelaksana program 

PTSL 2018 di Kecamatan 

Bangun Rejo 

Pemahaman dan penerapan dari pelaksanaan program 

PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo 

3. 

Pokok Masyarakat dari 3 desa 

yang merupakan panitia desa 

pelaksana program PTSL 

2018 di Kecamatan Bangun 

Rejo 

Pemahaman dan penerapan dari pelaksanaan program 

PTSL 2018 yang merupakan panitia inti dari desa 

yang menjadi lokasi pelaksanaan program PTSL 

2018 di Kecamatan Bangun Rejo 

4. Masyarakat Umum 
Sebagai pemohon pembuatan sertipikat dalam 

program PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo 

Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2018 

 

c. Dokumentasi 

Menurut Hikmat, dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data 

yang diperlukan melalui data yang telah tersedia seperti data statistik, 

agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal 

lainnya yang berkait dengan penelitian. 

 

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang 

memuat informasi tertentu. Hasil penelitian dari wawancara akan 

lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang 

bersangkutan karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas 

mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan triangulasi 

untuk mengecek kesesuaian data.
 36

 

 

                                                             
36

 Hikmat, M. M. (2011). Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. 

Graha Ilmu, hlm. 83. 
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Tabel 4. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian 

No.  Nama Dokumen Substansi Dokumen 

1. Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 

1988 

Berisi Tentang Badan Pertanahan 

2. Peraturan Menteri Negara 

Agraria/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 

Tahun 1999 

Berisi Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa 

Pertanahan 

3. Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 

2003 

Berisi Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang 

Pertanahan 

4. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 

Berisi Tentang Pelayanan Publik 

5. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 

Berisi Tentang Pemerintahan Daerah 

6. Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 

2015 

Berisi Tentang Badan Pertanahan Nasional 

7.  Peraturan Mentri ATR/BPN 

No.8 Tahun 2018 

Berisi Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap 

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2018 

 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Nasution dalam Sugiyono,
37

 analisis data telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun, analisis data 

lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan 

dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci dalam bentuk 

                                                             
37

  Sugiyono, M. P. K. (2011). Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. 

hlm. 333. 
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analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dari informasi 

yang didapat dan sekaligus melakukan pengecekan keabsahan data 

melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi 

yang didapat. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. 

 

b. Penyajian Data 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono,
38

 mengatakan bahwa penyajian 

data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang 

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan  

dan pengambilan tindakan. Pada penelitian ini, secara teknis data-data 

yang telah diperoleh diorganisir ke dalam matriks analisis data yang 

                                                             
38

  Ibid., Hlm. 339. 
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disajikan dalam bentuk uraian singkat dan didukung oleh dokumen-

dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk 

diadakanya suatu kesimpulan. 

  

c. Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan terakhir dari proses teknik 

analisis data. Meskipun merupakan kegiatan terakhir, kesimpulan 

selalu diverifikasi bersamaan dengan bertambahnya data yang 

diperoleh peneliti dilapangan. Dalam penelitian ini, Data yang telah 

terkumpul dan diklasifikasikan kemudian dihubungkan dengan teori 

yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas, kemudian dituangkan dalam kesimpulan yang tentative.  

 

F. Teknik Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. 

Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh 

standar apa yang digunakan. Sugiyono,
39

 berpendapat bahwa dalam 

penelitian kualitatif data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kriteria yang 

di ungkapkan oleh Moleong,
40

 dalam pemeriksaan data, yaitu: 

a. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data 

                                                             
39  Ibid., Hlm. 363 
40  Moleong, Op.cit., Hlm. 324. 
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Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan 

jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang 

diteliti. Pada teknik ini kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan 

beberapa teknik pemeriksaan, yaitu: 

1) Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan data yang diperoleh dengan data lainnya. 

Menurut Denzin dalam Moleong,
41

 terdapat empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, peynidik dan 

teori. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek data 

hasil pengamatan dengan data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang didapat. 

2) Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau 

rekaman-rekaman yang berhubungan dengan penelitian  untuk 

menguji kembali data yang ada.  

 

                                                             
41  Moleong, Op.cit., Hlm. 330  



 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai 

efektivitas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung 

Tengah dalam upaya mengurangi, mencegah sengketa dan konflik pertanahan 

dalam mewujudkan good governance melalui program PTSL, di dapat kesimpulan 

bahwa: 

1. Pencapaian Proses Dan Sertipikasi Tanah 

a) Pelaksanaan program PTSL di Kecamatan Bangun Rejo sudah 

tercapai dengan sangat baik dengan melaksanakan tahapan-tahapan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 6 Tahun 2018 

Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pasal 4 

ayat 4 sebagai berikut: perencanaan dan persiapan yang matang, 

penetapan lokasi kegiatan sesuai aturan yang berlaku, pembentukan 

dan penetapan Panitia Ajudikasi yang dibantu satgas fisik dan satgas 

yuridis, penyuluhan dengan penyampaian yang singkat dan mudah 

diterima oleh masyarakat, pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis 

sesuai aturan yang berlaku, pemeriksaan tanah, penyelesaian 

V. SIMPULAN DAN SARAN  
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pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta 

pembuktian hak dengan baik.  

b) Pencapaian target sertipikasi tanah sudah cukup baik tepatnya tercapai 

86.7% dengan target awal sebanyak 16.450 bidang tanah yang akan 

disertipikasi dan dapat tecapai sebanyak 14.263 sertipikasi tanah. 

Keikutsertaan masyarakat sebagai pemilik tanah belum tercapai secara 

maksimal karena masih banyaknya pemilik tanah yang tidak tinggal 

didesa pelaksanaan program tersebut sehingga berdampak pada 

kurang tercapai secara maksimal target jumlah pemohon pembuatan 

sertipikat. 

 

2. Pencapaian Sumber dalam Pelaksanaan Program PTSL 

a) Sumber daya manusia yang didapatkan BPN Kabupaten Lampung 

Tengah dalam pelaksanaan progam PTSL sudah sangat baik dengan 

keterlibatan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dalam 

merumuskan kebijakan, dukungan langsung dari instansi pemerintah 

terkait seperti Bupati, Komandan Korem, Kapolres, Kepala Kejaksaan 

Negeri dan Ketua DPRD setempat guna mendukung kelancaran 

kegiatan lapangan. Kemudian panitia ajudikasi yang dibantu satgas 

fisik dan satgas yuridis, serta BPN Kabupaten Lampung Tengah 

berhasil melibatkan seluruh aparatur desa dan masyarakat terkait 

dalam keterlibatan langsung guna membantu proses pelaksanaan 

PTSL dalam mengumpulkan data fisik bidang tanah. 

b) Pencapaian sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan 

PTSL sudah sangat baik dengan pemanfaatan secara maksimal 



112 
 

teknologi berkembang seperti tersedianya pesawat mapping  guna 

mempersiapkan peta kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku 

(Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Dan Peraturan Menteri 

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997) dan 

GPS Glonnas yang menggunakan teknologi dengan keakuratan hingga 

0.01 mm sehingga dapat menghasilkan data hasil pengukuran bidang 

tanah berupa jarak, sudut, azimuth, sudut jurusan atau koordinat 

bidang tanah dengan sangat akurat, serta dapat dimanfaatkannya 

ketersediaan peralatan di setiap desa yang menjadi lokasi pelaksanaan 

program PTSL ini.  

 

3. Proses dan Koordinasi Pelaksana Program PTSL 

Koordinasi yang dibangun oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah sudah 

baik dengan membentuk alur koordinasi yang jelas dengan melibatkan 

Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri dalam membahas 

pembuatan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan 

dilanjutkan dengan bentuk koordinasi dengan aparatur desa dan masyarakat 

saat dilapangan yang dimulai dari sosialisasi, pembentukan POKMAS 

hingga pada saat pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang 

mendaftar sertipikasi pada program PTSL 2018 di Kecamatan Bangun Rejo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

  

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti menyusun rekomendasi sebagai 

berikut:  
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a. BPN Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan pembenahan terkait 

pencapaian target sertipikat, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 

sosialisasi terkait program PTSL ini dengan jangka waktu yang lebih 

panjang, sehingga alur penyampaian informasi terkait program ini dapat 

tersalurkan dengan pasti  kepada setiap pemilik bidang tanah di lokasi 

pelaksanaan program tersebut sehingga pelaksanaan progam tidak terkesan 

terburu-buru dan masyarakat yang memiliki bidang tanah didesa lokasi 

pelaksanaan program PTSL tetapi tidak berdomisili didesa tersebut dapat 

memperoleh informasi yang jelas terkait pelaksanaan program PTSL ini. 

b. Aparatur desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program PTSL harus lebih 

memahami alur pelaksanaan program PTSL sehingga dalam mempersiapkan 

maupun dalam pelaksanaan program PTSL selanjutnya agar tidak 

mengalami banyak hambatan dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis 

bidang tanah yang akan mendaftar pada program PTSL tersebut. 

c. Masyarakat di Kecamatan Bangun Rejo sebagai tujuan utama dalam 

pelaksanaan program PTSL 2018 oleh BPN Kabupaten Lampung Tengah 

harus lebih responsif terhadap partsipasi dalam pengumpulan data fisik dan 

data yuridis bidang tanah mereka sehingga dalam menunjuk batas bidang 

tanah yang akan disertipikatkan tidak akan menimbulkan sengketa batas 

bidang tanah dengan tetangga yang berbatasan langsung dengan tanah 

tersebut.  
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