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ABSTRAK 
 
 

Dewi Sartika. 2022. Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah 
Sistematik Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Makassar Tahun 
2019. Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Unismuh Makassar. Dibimbing oleh Fatmawati dan Ihyani Malik. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  
implementasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
pada Kantor Pertanahan Kota Makassar tahun 2019.  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 13  (tiga belas) orang yang 
ditetapkan secara purposive sampling. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan di Kantor Pertanahan 
Kota Makassar sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari aspek 
informasi, di mana terlebih dahulu memahami landasan hukum, maksud 
dan tujuan dari kegiatan PTSL lalu melakukan sosialisasi dan 
penyuluhan, selanjutnya dari aspek isi kebijakan yaitu Peraturan-
peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan PTSL 
sehingga program dapat berjalan dengan baik dan optimal, dari aspek 
dukungan Masyarakat, respon positif  masyarakat yang cukup tinggi 
untuk  ikut serta dan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan 
kegiatan program PTSL selanjutnya dari dari aspek pembagian potensi 
berkaitan dengan koordinasi dari stakeholder para pelaksana yang 
terlibat  dalam kegiatan PTSL, yang memiliki tugas pokok dan fungsi 
masing-masing, Adapun faktor penghambat adalah masih ditemukan 
masyarakat yang kurang dalam bukti kepemilikan hak atas tanahnya;  
domisili masyarakat tidak berada di lokasi yang dimohonkan sertipikat;  
kesulitan pengukuran pada lokasi tertentu saat musim hujan; masih 
terdapat pemohon susah untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran 
tanah di Lokasi yang dimohonkan.  

 
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program PTSL 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kewajiban Negara memberikan pelayanan publik yang bermutu 

kepada semua warga negara, serta memenuhi kebutuhan dasar dan hak-

hak sipilnya dalam penyediaan barang publik, pelayanan publik, dan 

pelayanan administrasi, sesuai dengan hak Konstitusionalnya merupakan 

amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagaimana yang dimaksud dengan tujuan Nasional Negara 

Republik Indonesia (UUD RI 1945) yaitu untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga tujuan nasional bangsa 

Indonesia tersebut, berkaitan dengan perlindungan masyarakat, 

kesejahteraan rakyat,  pencerdasan kehidupan bangsa serta menjaga 

perdamaian dunia. 

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari peran 

yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengembangkan atau 

mengeluarkan kebijakan, dalam menanggapi permasalahan yang 

dihadapinya. Sebagai salah satu komponen proses kebijakan yang dapat 

dijadikan sebagai solusi, kebijakan publik sangat penting dalam 
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perumusan, implementasi, dan evaluasinya. Implementasi kebijakan publik 

merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik. Untuk memiliki 

efek yang diinginkan atau mencapai tujuan yang diinginkan, suatu 

kebijakan atau program harus dijalankan. 

Implementasi kebijakan publik diartikan secara luas sebagai 

instrumen administrasi dimana proses kebijakan publik dilakukan melalui 

pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Dalam melaksanakan kebijakan, baik berupa program maupun kegiatan, 

proses pelaksanaan implementasi kebijakan seringkali mengalami distorsi, 

sehingga mengakibatkan suatu kebijakan berdampak pada gagalnya suatu 

kebijakan publik untuk berhasil melaksanakan program dan kebijakan. Di 

atas landasan tersebut diperlukan suatu model implementasi kebijakan 

publik yang harus diturunkan dari rangkaian input, proses, dan output yang 

bersifat terencana dan berkelanjutan. Prosedur pengembangan produk 

eksekusi kebijakan publik dilakukan dalam bentuk investigasi administratif 

yang komprehensif. Meskipun kompleksitas implementasi kebijakan publik 

terus berkembang dalam menanggapi permasalahan publik yang dihadapi 

pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, banyak permasalahan 

implementasi kebijakan yang belum efektif karena para pelaksana 

kebijakan belum mampu mengaktualisasikan kebijakan tersebut secara 

tepat waktu dan efisien. 

Perubahan seringkali dituntut kepada seluruh aparatur pemerintah 

karena masih ditemukan minimnya tingkat pelayanan masyarakat, dan 
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kualitas pelayanan yang rendah dengan gambaran buruk dalam 

pandangan masyarakat sebagai akibat dari tuntutan tersebut. Agar Instansi 

Kantor Pertanahan Kota Makassar, efektif dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Masih ditemukan Individu yang pernah berinteraksi 

dengan birokrasi mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang 

diberikan aparatur dalam memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan 

publik, selain mendorong kegiatan pemberdayaan dan pembangunan, 

merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Penyelenggaraan 

pelayanan publik merupakan dasar dari pelayanan pemerintah. Instansi 

yang siap berkompetisi dan siap menjadi lembaga yang berkembang pasti 

melakukan pelayanan secara optimal,”baik dari segi sumber daya manusia 

maupun dari segi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan 

memungkinkan  Prima untuk memberikan tingkat kepuasan yang 

diharapkan masyarakat atas pelayanan yang diberikannya.” 

Menurut Jan Merse dalam Yulianto (2015), Teori Implementasi 

Kebijakan menunjukkan bahwa ada beberapa komponen yang 

mempengaruhi model”implementasi dalam kebijakan, antara lain Informasi, 

Isi kebijakan, dukungan fisik dan non fisik masyarakat, dan pembagian 

potensi. Menurutnya, penyampaian informasi dalam kebijakan publik 

kepada pelaku kebijakan guna memahami dan mengetahui isi, tujuan, arah, 

dan kelompok sasaran kebijakan, serta agar pelaku kebijakan dapat 

menyiapkan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam rangka 

mengimplementasikan kebijakan publik untuk mencapai hasil yang 
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diinginkan. Hal ini dimungkinkan untuk mencapai hasil kebijakan yang 

diinginkan. Namun, dukungan masyarakat akan terus dibutuhkan, dan ini 

akan sangat terkait dengan keterlibatan masyarakat sebagai pemangku 

kepentingan pada proses pelaksanaan kegiatan. Penegasan tersebut  

menunjukkan adanya dukungan atau pelibatan masyarakat sebagai 

pemangku kepentingan tetap diperlukan agar setiap pelaksanaan program 

dapat berhasil. Menurut Jan Merse, isi kebijakan relevan dan diterima oleh 

kelompok sasaran karena pentingnya pelibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan dan program masyarakat di setiap tahapan 

implementasi kebijakan. Pembagian potensi adalah faktor berikutnya yang 

berdampak pada keberhasilan atau kegagalan kebijakan secara 

keseluruhan. Seperti halnya pelimpahan wewenang dan penyerahan 

tanggung jawab, pembagian potensi sesuai dengan pembagian wewenang. 

Kewenangan untuk mendayagunakan potensi pendukung pelaksanaan 

kebijakan, menurut Abidin”(dalam Tahir, 2015), adalah suatu kekuasaan 

tertentu yang dimiliki dan diakui oleh pihak lain untuk menggunakan 

peralatan yang tersedia. Ketika berbicara tentang otoritas, itu mengacu 

pada posisi yang bersangkutan serta hukum dan aturan yang mengaturnya. 

Pelayanan Publik dalam ”Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 (Dokumen Negara RI, 2003) 

menjelaskan bahwa: 

Pelayanan Publik merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Instansi 
Pemerintah”yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerima 
layanan termasuk melaksanakan ketentuan aturan perundang-
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undangan. 

 

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Aparatur Sipil 

Negara (ASN) tidak bisa lagi bergantung pada pola lama atau Administrasi 

Publik Lama, melainkan harus bertumpu pada paradigma baru atau 

pelayanan publik baru. Secara spesifik, paradigma baru pelayanan publik 

tersebut tertuang dalam “delapan bidang perubahan reformasi birokrasi, 

yaitu sebagai berikut: “perubahan manajemen, penataan dan penguatan 

organisasi; penataan legislasi; penataan sumber daya manusia; penataan 

manajemen; penguatan pengawasan; penguatan kinerja, akuntabilitas, dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah sebagai sektor publik 

merupakan sektor dengan ciri-ciri non komersial, untuk kepentingan umum 

dengan dasar legitimasi kekuasan, serta akuntabel dan transparan, di 

mana rakyat berkedudukan sebagai pemberi mandat dan pemerintah 

sebagai pelaksana kebijakan publik. Sektor publik harus dapat lebih 

fleksibel menerima tantangan dan mengikuti perubahan yang terjadi di 

dalam masyarakat yang selalu berkembang. Sektor Publik dalam 

menciptakan kebijakan publik harus dapat mengimbangi peningkatan 

kesadaran warga negara atas hak yang dimiliki, tingkat pendidikan, literasi 

yang luas, kesehatan, dan aspek sosial ekonomi untuk memperoleh hasil 

pelayanan yang sesuai tuntunan perkembangan masyarakat.” 

Pelayanan masyarakat merupakan tugas kemanusiaan yang mulia. 

Dalam tatanan agama, tugas kemanusiaan yang mulia berada pada nilai-

nilai karakter sosial yaitu berbuat kebajikan dan saling menolong. 
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Pelayanan masyarakat sangat relevan dengan nilai karakter sosial yang 

digambarkan dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 267 (Kemenag 

RI, 2003):  

 

 

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 
Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang 
buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) 
terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha 
Terpuji.” (Kemenag RI, 2003)  

 
Pelayanan publik menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga 

kualitas pembangunan yang bermuatan nilai karakter kepedulian terhadap 

hak-hak publik.  Manifestasi pelayanan publik adalah untuk mempermudah 

masyarakat dalam memperoleh hak pelayanannya. Kemudahan pelayanan 

selaras dengan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah RA.: 
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Terjemahnya: “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah telah menceritakan 
kepada kami Az Zubaidiy dari Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 
'Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliyallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Ada seorang 
pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika 
ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata kepada para 
pembantunya:”"Berilah dia tempo hingga mendapatkan 
kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka 
kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut." 

 
 

Perkembangan masyarakat akan berdampak pada kebutuhan 

masyarakat atas tanah. Tanah adalah sumber daya alami yang mampu 

menghasilkan barang maupun jasa. Manfaat tanah sangat penting serta 

memiliki fungsi yang esensial bagi kehidupan manusia. Tanah sebagai 

sumber kehidupan memiliki fungsi sebagai social asset dan capital asset. 

Seiring perkembangan, tanah menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh 

manusia karena sifat yang terbatas sedangkan jumlah manusia menjadi 

semakin meningkat. 

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan prioritas utama yang 

harus dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk menjalankan salah satu 
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fungsinya yaitu sebagai pelayan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan 

tata pemerintahan yang baik dan mengembangkan berbagai inovasi 

pelayanan yang dapat menyentuh dan menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat, dari lokasi yang jauh hingga ke seluruh pelosok tanah air, 

fungsi ini diharapkan mampu melayani, melindungi, dan merangsang 

keterlibatan masyarakat. Salah satu Instansi yang memiliki wewenang 

tersebut yaitu Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN). 

Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 (Perpres RI, 2020) 

menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalankan 

fungsi pemerintahan di bidang pertanahan. Tugas BPN mencakup kegiatan 

pelayanan di bidang pertanahan yang bertujuan memberikan pelayanan 

dalam bentuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah 

milik masyarakat. Salah satu yaitu dengan adanya program pendaftaran 

tanah sistematik lengkap yang dilaksanakan secara nasional sejak tahun 

2017. 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPN, khususnya 

dalam pengurusan sertifikat tanah, terdapat permasalahan yang kerapkali 

terjadi seperti birokrasi yang tidak praktis, serta adanya sejumlah oknum 

yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan. Persepsi negatif 

masyarakat terhadap pelayanan dalam mengurus sertipikat mengakibatkan 

ada sebagian dari masyarakat menjadi apatis sehingga tujuan pendaftaran 

tanah belum dapat dicapai. Padahal dengan mendaftarkan tanahnya, 
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masyarakat dapat memperoleh banyak manfaat seperti kepastian hukum 

atas tanah yang dimilikinya dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

itu sendiri untuk memperoleh modal usaha yang dapat meningkatkan 

perekonomian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tanah 

merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang amat vital dalam 

keberlangsungan hidup manusia, menjadi sumber dalam kesejahteraan, 

kemakmuran dan kehidupan serta dalam mengelolanya merupakan 

tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 

Undang Undang Dasar 1945, yaitu: “bahwa bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

sebesar besar kemakmuran rakyat”.  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 

merupakan sebuah instansi negara yang mempunyai`tanggung jawab yang 

besar dalam hal pelayanan publik di bidang pertanahan,  negara harus 

hadir dalam segala sendi kehidupan masyarakat sehari – hari, hak setiap 

warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan kewajiban 

Pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Negara disebutkan hadir jika mampu 

menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, Transparan, 

profesional,  akuntabel dan berkeadilan, memberikan perlindungan hak-hak 

rakyat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat 

Indonesia dalam mendapatkan pelayanan publik serta dalam 

menyelesaikan masalah-masalah terkait pelayanan publik. Dalam 
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mewujudkan pelayanan publik yang baik, diundangkan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 (UU Pelayanan Publik) yang merupakan bentuk 

perlindungan hak serta menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan 

publik yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan UU 

Pelayanan Publik ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan dalam 

memberikan pelayanan yang baik bagi Warga Negara Indonesia. 

Memberikan pelayanan yang baik dalam bentuk layanan 

pemerintahan adalah kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah. 

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan prioritas utama yang harus 

dilakukan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan salah satu fungsinya 

yaitu sebagai pelayanan masyarakat. Fungsi tersebut diharapkan mampu 

melayani, mengayomi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik dan menciptakan berbagai inovasi 

Layanan yang dapat menyentuh dan menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat di pelosok daerah sampai seluruh wilayah di tanah air. Salah 

satu Instansi yang memiliki wewenang tersebut yaitu Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Berdasarkan  Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 (Perpres RI, 

2020) disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalankan 

tugas pemerintah di bidang pertanahan. Tugas tersebut mencakup 

kegiatan pelayanan di bidang pertanahan yang bertujuan memberikan 

pelayanan dalam bentuk memberikan ketetapan atas hukum terhadap hak-

hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu yaitu dengan 



11  

 

adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan 

secara nasional sejak tahun 2017. 

Guna  melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, khususnya dalam 

pengurusan sertifikat tanah, terdapat corak permasalahan yang cenderung 

mengitari seperti birokrasi yang tidak praktis, serta adanya sejumlah oknum 

yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan. Pandangan negatif 

masyarakat terhadap pelayanan dalam mengurus sertipikat mengakibatkan 

sebagian dari masyarakat menjadi apatis sehingga tujuan pendaftaran 

tanah belum dapat dicapai. Padahal dengan mendaftarkan tanahnya, 

masyarakat dapat memperoleh banyak manfaat seperti kepastian hukum 

atas tanah yang dimilikinya dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

itu sendiri untuk memperoleh modal usaha yang dapat meningkatkan 

perekonomian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Tanah akan sering menjadi objek perselisihan dan sengketa di 

Masyarakat, karena adanya pihak-pihak yang akan saling membuktikan 

dan mempertahankan haknya di atas satu bidang tanah. Murad (1999) 

mengemukakan bahwa timbulnya sengketa, konflik hukum hak atas tanah 

bermula dari adanya pengaduan dari suatu pihak, baik orang pribadi 

maupun badan formal, yang meliputi keberatan atas tuntutan hak  atas 

tanah, baik atas dasar status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya 

dengan harapan ditemukannya suatu hak atas tanah. Secara formal dan 

administratif sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengertian sengketa tanah yang disebut Sengketa merupakan sengketa 
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tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang  tidak 

berdampak luas, menurut Peraturan Menteri Agraria.  dan Tata 

Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang diundangkan pada 

tahun 2020. Sedangkan konflik pertanahan yang dapat  disingkat menjadi 

konflik adalah  perselisihan pertanahan yang terjadi antara orang atau 

kelompok orang, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai 

pengaruh yang meluas. Perkara pertanahan yang sering disebut perkara 

adalah sengketa tanah  yang ditangani dan diselesaikan  melalui sistem 

hukum peradilan,  Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka dibutuhkan 

kepastian hukum kepada masyarakat yang telah diatur dalam UUPA pada 

Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:  

“Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang di 
maksud dalam pasal 2 di tentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat di berikan kepada 
dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. 

 

Hak atas tanah ditetapkan menurut undang-undang di atas, dan hak-

hak itu selanjutnya didaftarkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pendaftaran hak atas tanah akan memberikan bukti 

kepemilikan hak kepada masyarakat berupa sertifikat yang akan 

mempunyai nilai pembuktian yang signifikan. Ketiadaan jaminan atas 

keputusan yuridis pada permasalahan tanah seringkali menimbulkan 

sengketa dan perseteruan atas lahan di seluruh wilayah di Indonesia. Selain 

sengketa dan sengketa tanah antar anggota masyarakat, baik secara 
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internal maupun antar keluarga, sengketa tanah juga sering berlaku antar 

pemangku kepentingan di Indonesia (pelaku usaha, Badan Usaha dan 

Lembaga Negara). Masalah tersebut menunjukkan pentingnya sertifikat 

tanah sebagai dokumen utama kepemilikan yang sah atas kepemilikan 

tanah. Kekhawatiran utama pemerintah adalah lambannya penerbitan 

sertifikat tanah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Bapak 

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keinginan adanya Program 

PTSL yang merupakan salah satu  Program Nawa Cita Presiden 

Jokowidodo,  melalui  Kementerian ATR/BPN telah diluncurkan inovasi dan 

terobosan luar biasa yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  

Sebelumnya, program sertifikasi massal yaitu Prona (Proyek Operasi 

Nasional Agraria) dilaksanakan, sehingga hanya sedikit sertifikat Hak Atas 

Tanah yang diterbitkan setiap tahun, sehingga tingkat keberhasilannya 

rendah. Pemerintah Indonesia memperkirakan ada sekitar 126 juta bidang 

tanah di seluruh wilayah negara, dengan 52 juta bidang tanah telah terdaftar 

dan bersertifikat. Sisanya 74 juta bidang tanah ditargetkan untuk kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan target pemerintah seluruh 

wilayah di Indonesia sudah terdaftar pada tahun 2025 sesuai Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Sejak dimulainya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) pada tahun 2017, sekitar 30 juta bidang tanah telah terdaftar di 

seluruh Indonesia, sehingga total jumlah bidang tanah yang terdaftar 

menjadi 82 juta bidang tanah. Ada dua jenis informasi produk yang 
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dihasilkan PTSL, yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah dan Peta Bidang Tanah 

(PBT), serta sertifikat hak atas tanah atau SHAT. Targetnya, seluruh bidang 

tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah terdaftar pada tahun 

2025,  Pencapaian ini akan terwujud berkat kerjasama yang efektif lintas 

kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, inovasi 

layanan dan teknologi, serta sebagai keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat secara luas. Tujuan program prioritas nasional adalah untuk 

mempercepat penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis atau yang 

dikenal dengan sertifikat tanah, sebagai salah satu bentuk pemenuhan 

komitmen pemerintah untuk memberikan kejelasan hukum dan 

perlindungan hukum masyarakat untuk memiliki tanah. Masyarakat dapat 

memperoleh manfaat dari pemilikan bukti kepemilikan tanah sebagai 

agunan untuk memperoleh pemodalan berwirausaha yang tentunya dapat 

meningkatkan kesejahteraannya, sehingga program PTSL dapat mencapai 

pemerataan pembangunan bagi seluruh negara Indonesia di masa yang 

akan datang. PTSL akan mempermudah pemerintah daerah untuk 

melakukan perencanaan kota dan akan memverifikasi bahwa penerima 

sertifikat berada di jalur yang benar, terutama nelayan dan petani, dan 

kelompok lain, sehingga mereka dapat mulai meningkatkan kualitas hidup 

mereka sesegera mungkin. 

Dalam rangka meningkatkan layanan masyarakat di bidang 

pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, memiliki berbagai 

Inovasi dalam Pelayanan, perlu diselesaikan masalah-masalah yang sering 
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terjadi di masyarakat khususnya pada pendaftaran tanah. Berbagai 

terobosan-terobosan baru telah dibuat oleh BPN, dimana salah satunya 

yaitu melalui kebijakan reforma agraria, di mana kegiatan PTSL merupakan 

bagian dari Reforma Agraria. dalam bentuk  program-program strategis 

yang membantu masyarakat. Kebijakan dalam instansi kementerian, 

khusus pada Kementerian ATR/BPN, di mana salah satu kebijakan baru 

yaitu dengan adanya kebijakan percepatan PTSL yang diatur dalam 

peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017. Namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan sehingga sesuai 

dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 (Inpres RI, 2018) tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, di seluruh wilayah 

Republik Indonesia  dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL 

merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang meliputi suatu 

wilayah Desa atau kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten atau Kota 

Lengkap sebagai upaya inovasi, dengan adanya  PTSL maka pemerintah 

berupaya mewujudkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah 

masyarakat.  

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Bumi dan air dan 

kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah perlu mewujudkan 

kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. 
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Dengan adanya kepastian hukum, maka dapat diatur kehidupan 

masyarakat yang adil serta dapat menghindari terjadinya sengketa, konflik, 

dan perkara pertanahan. Maka dari itu, diperlukan kaidah hukum dalam 

mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat.] 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

selaku Instansi pemerintah membuat suatu terobosan untuk meningkatkan 

pelayanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kota Makassar melaksanakan 

Layanan Inovatif Pendaftaran Sistematik, Tujuan Inovatif tersebut adalah 

untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan dan dapat 

mempermudah masyarakat mengurus sertipikat tanah dengan berasaskan 

cepat, mudah, sebelum menerbitkan sertifikat tanah, terlebih dahulu 

dilakukan validasi mengenai tanah tersebut. Tanah yang transparan, 

akuntabel, serta menghindarkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, 

berkas yang bermasalah atau dalam sengketa akan ditunda sampai 

terdapat kejelasan hukum.  

Pelaksanaan kegiatan PTSL di Provinsi Sulawesi Selatan pada 

tahun 2019 menjangkau 101.540 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 

dengan jumlah Peta Bidang Tanah sebanyak 164.747 Bidang. Kota 

Makassar ditargetkan sebanyak 1.997 SHAT dengan jumlah Peta Bidang 

Tanah sebanyak 3.000 bidang. Adapun lokasi yang menjadi Obyek PTSL 

berada di Kecamatan Manggala yamg meliputi Kelurahan Borong, 

Kelurahan Manggala dan Kelurahan Tamangapa.  

Dari permasalahan yang ada,  maka implementasi kebijakan 
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menurut Jan Merse dianggap sesua, karena mewakili permasalahan yang 

terjadi. Menurut Jan Merse bahwa ada beberapa indikator yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :  indikator informasi, isi 

kebijakan, dukungan masyarakat, serta pembagian potensi. Indikator 

indikator tersebut bisa menjawab permasalahan yang ada, dalam proses 

Pendaftaran Hak Atas Tanah diseluruh wilayah Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki minat untuk 

melakukan pengkajian lebih mendalam tentang masalah proses 

pensertifikatan tanah yang dikaitkan dengan Implementasi kebijakan dan 

kualitas pelayanan yang tertuang dalam penelitian yang berjudul: 

“Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

di Kantor Pertanahan Kota Makassar Tahun 2019” 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada deskripsi latar belakang yang telah diuraikan maka 

perlu beberapa masalah dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah implementasi Program PTSL di Kantor Pertanahan 

Kota Makassar bila ditinjau dari aspek informasi? 

2. Bagaimanakah implementasi Program PTSL di Kantor Pertanahan 

Kota Makassar bila ditinjau dari aspek isi kebijakan? 

3. Bagaimanakah implementasi Program PTSL di Kantor Pertanahan 

Kota Makassar bila ditinjau dari aspek dukungan masyarakat? 

4. Bagaimanakah  implementasi Program PTSL di Kantor Pertanahan 
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Kota Makassar bila ditinjau dari aspek pembagian potensi? 

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan aspek informasi yang terdapat pada implementasi  

Program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Makassar. 

2. Menjelaskan aspek isi kebijakan pada implementasi Program PTSL  

di Kantor Pertanahan Kota Makassar. 

3. Menjelaskan dukungan masyarakat terhadap implementasi 

Program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Makassar. 

4. Menjelaskan pembagian potensi pada implementasi Program PTSL 

di Kantor Pertanahan Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah  satu sumbangan pemikiran 

secara teoritis akademis dan secara praksis terhadap kebijakan Program 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Temuan penelitian ini dapat memberikan informasi, gagasan, 

dan wawasan tentang perkembangan Ilmu Administrasi Negara 

dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan PTSL yang saat 

ini sedang berlangsung. 

b. Menjadi pilihan literatur bagi akademisi yang berminat 

melakukan penelitian . 
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2. Manfaat Praktis 

a. Menjadi bahan masukan bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kota Makassar sebagai pengambilan kebijakan untuk melakukan 

evaluasi pada program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap .  

b. Sebagai sumber data dan informasi, dalam memberikan 

sumbangan pengetahuan atau pemahaman mengenai 

pelaksanaan pendaftaran tanah kepada masyarakat luas, 

khususnya masyarakat Kota Makassar.  

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Publik maupun 

Penelitian tentang pelaksanaan kebijakan program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap telah dilakukan beberapa kali, baik dari segi Hukum, 

Managemen, Ilmu Administrasi Publik, dan Rekayasa Pengembangan 

Wilayah Kantor Pertanahan. Untuk 

 memulai penelitian, perlu diketahui beberapa tinjauan pustaka yang 

relevan dengan penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk untuk 

memperoleh entry point dan posisi penelitian, serta untuk mengetahui 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yaitu: 

1. Yusnita Rachmma, (2019), dalam penelitiannya “ Pelayanan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo, Kecamatan 

Pangandaran, Kabupaten Pangandaran”. Pelayanan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pangandaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik,  sesuai 

dengan ketentuan Peraturan yang berlaku, meskipun dalam 

pelaksanaannya mengalami hambatan terkait dengan sumber daya 

manusia yang melaksanakan kegiatan PTSL, serta  dokumen dokumen 

yang menjadi dasar dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah. 
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2. Mira Novana Ardani, (2019), dalam penelitiannya "Peran Kantor 

Pertanahan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”. 

Menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana digunakan 

pendekatan yuridis normatif dalam penelitian yaitu berupaya 

menggambarkan dengan rinci implementasi dari aturan terkait dengan 

peran Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. 

3. Aditya Nursamsi Mohammad, Herman Nayoan, Johannis Kawoan 

(2016) dalam penelitian ini mengenai “Kebijakan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kota Manado” dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif.  Penelitian ini mengungkapkan tahapan tahapan 

yang dilaksanakan sesuai Ketentuan peraturan yang berlaku, serta 

memaksilkan seluruh potensi yang ada. Penelitian berfokus terhadap 

implementasi kebijakan PTSL di Kota Manado.  

4. Dewi Sartika (2019), dalam penelitiannya  “ Implementasi Kebijakan 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan 

Kota Makassar Tahun 2019, dengan Metode penelitian Kualitatif, 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa  Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap dapat menyelesaikan target yang diberikan karena  

adanya  koordinasi dan sinergitas yang terjalin dengan baik  antara 

Kantor Pertanahan, Walikota Makassar, Camat, Lurah, Tokoh 

masyarakat, Pihak kepolisian, TNI, Pihak Kejaksaan serta elemen 
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masyarakat lainnya, serta dukungan yang besar dari seluruh Instansi 

terkait dan masyarakat.  
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Tabel 2.1. Tinjauan Hasil Penelitian 
 

No. Penulis Judul Penelitian 
Masalah yang 

dikaji 

 
Metode 

yang 
digunakan 

 

Hasil Penelitian 

1 Yusnita 
Rachma 
(2019) 

Pelayanan Pendaftaran 
Tanah Sistematis 
Lengkap oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten 
Pangandaran di Desa 
Wonoharjo, Kecamatan 
Pangandaran, Kabupaten 
Pangandaran  

Mengkaji  
Pelaksanaan 
kegiatan 
pelayanan PTSL.  

Deskriptif "Hasil penelitian pelayanan 
Pendaftaran Tanah Sistem lengkap 
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pangandaran, Desa Wonoharjo, 
Kecamatan Pangandaran  kabupaten 
Pangandaran secara umum telah 
dilaksanakan dengan baik, hal ini 
ditunjukkan dari sebagian besar 
informan menyatakan telah 
dilaksanakan dengan baik. 
Berdasarkan hasil observasi diketahui 
bahwa pelayanan pendaftaran tanah 
sistematis lengkap oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pangandaran 
kabupaten Pangandaran di desa 
Wonoharjo Kecamatan Pangandaran 
Kabupaten Pangandaran telah 
dilaksanakan dengan baik, namun 
demikian masih terdapat beberapa  
hambatan dalam pelaksanaan 
kegiatan, yaitu terkait dengan 
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No. Penulis Judul Penelitian 
Masalah yang 

dikaji 

 
Metode 

yang 
digunakan 

 

Hasil Penelitian 

kemampuan Sumber Daya Manusia, 
serta kelengkapan dokumen yang 
dimiliki.   
 

2. Mira 
Novana 
Ardani, 
(2019) 

Peran Kantor Pertanahan 
Dalam Kegiatan 
Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap 

Penelltian ini 
mengkaji 
pendekatan  
yuridis normative 

Kualitatif "Peran Kantor Pertanahan dalam 
kegiatan Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap sangatlah besar". 
Dilihat dari tugas yang dimiliki di setiap 
tahapan pelaksanaan  
PTSL ". 

3. Aditya 
Nursamsi 
Mohammad, 
Herman 
Nayoan, 
Johann is 
Kawoan 
(2018) 

Kebijakan Pendaftaran 
Tanah Sistematis 
Lengkap di Kota  
Manado 

Mengkaji 
menggunakan 
teori dari model 
George C. 
Edward Ill 

Kualitatif 
bersifat 
deskripsi 
analisis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
imptementasi kebijakan PTSL di Kota 
Manado sudah berjalan dengan 
baik"."Target PTSL Kantor Pertanahan 
Kota Manado di Tahun 2017 sebanyak 
250 sertifikat tanah". 
"Meskipun sumber daya manusia 
secara kuantitas masih dianggap 
kurang, sehingga para pelaksana 
harus bekerja lebih keras dan 
mengatur waktu sebaik mungkin 
antara  pekerjaan PTSL dan pekerjaan 
rutin di Kantor Pertanahan Kota 
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No. Penulis Judul Penelitian 
Masalah yang 

dikaji 

 
Metode 

yang 
digunakan 

 

Hasil Penelitian 

Manado". 

4. Dewi 
Sartika 
(2019) 

Implementasi Kebijakan  
Program Pendaftaran 
Tanah Sistematis 
Lengkap di Kantor 
Pertanahan Kota 
Makassar Tahun 2019 

Mengkaji 
menggunakan 
Teori Jan Merse  

Kualitatif   Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Implementasi Kebijakan PTSL di Kota 
Makassar sudah berjalan dengan baik,  
dengan Target  1997 Bidang  dapat   
tercapai dengan baik, dengan 
koordinasi dan sinergitas  yang terjalin 
dengan baik antara Kantor Pertanahan 
Kota Makassar, Walikota Makassar,  
Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat, 
Pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan, 
serta elemen masyarakat lainnya. 
Dengan Volume kegiatan rutin yang  
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No. Penulis Judul Penelitian 
Masalah yang 

dikaji 

 
Metode 

yang 
digunakan 

 

Hasil Penelitian 

banyak, target pekerjaan  dapat 
tercapai dengan baik . 
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B. Tinjauan Teori dan Konsep 

1. Teori Kebijakan  Publik 

Kata kebijakan atau yang biasa sebagian orang menyebutnya 

kebijaksanaan seringkali disamakan definisinya dengan istilah policy  yang 

merupakan kebijakan Negara/Pemerintah. Kebijakan yang dikembangkan 

oleh badan–badan atau lembaga dan pejabat pemerintah yang saling 

berhubungan, menghasilkan produk politik yang dilahirkan dalam sistem 

politik yang semakin demokratis. Kebijakan publik merupakan bentuk 

campur tangan pemerintah menyelesaikan masalah masalah publik dalam 

berbagai aspek kehidupan, melalui kebijakan publiklah pemerintah memiliki 

kekuatan dan kewenangan hukum untuk menata kehidupan masyarakat 

dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkan. 

Walaupun memaksa, akan tetapi sah dan legitimate karena didasari 

regulasi yang jelas. Kalau di Indonesia bukan hanya sekedar Undang-

undang yang menjadi dasarnya, akan tetapi konstitusi Negara yang 

memberikan kewenangan. ` 

Kebijakan Publik yang dilahirkan dalam sistem pemerintahan yang 

demokratis  isi dan substansinya terkadang  dianggap buruk atau  bahkan  

lebih buruk dibandingkan kebijakan serupa,  yang dihasilkan oleh sistem 

yang dianggap lebih buruk dari yang ada sekarang,  karena sekali lagi 

komponen komponen yang menjalankan dan menjadi bagian sistem 

tersebut adalah manusia atau mahluk sosial dan bukannya benda mati. 

Diperlukan banyak syarat untuk menjadi bagian sistem  yang baik 
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menghasikan sesuatu yang baik dan berkualitas, kebijakan publik adalah 

produk politik sehingga  unsur unsur politik ikut mewarnai kebijakan yang  

di hasilkan menjadi persoalan jika warna politik itu tidak proporsional, 

misalnya didominasi oleh warna dan kepentingan tertentu, namun 

proporsionalitas kepentingan dan harmoni menjadi sesuatu yang sangat 

penting diperhatikan untuk menghasilkan kebijakan yang baik. Harus diakui 

bahwa secara substansi dan juga proses pembuatannya, kebijakan publik 

yang ada sekarang ini lebih baik dari sebelumnya.   

Kebijakan publik dan pelayanan publik merupakan dua hal penting 

dalam administrasi publik, yang memiliki keterkaitan yang tinggi, tidak dapat 

dipisahkan meskipun dibedakan fungsinya. Pelayanan yang baik harus 

bertitik tolak dari kebijakan publik sehingga memiliki dasar hukum yang jelas 

untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sebaliknya kebijakan publik 

harus memiliki orientasi pada pelayanan agar tidak hanya sekedar 

ketentuan formal tanpa memberi manfaat terhadap kehidupan masyarakat.         

Pada sistem pemerintahan, selain aparatur birokrat dan lembaga 

publik juga harus terdapat suatu rumusan kebijakan publik yang 

merepresentasikan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Lebih lanjut 

Silitonga menyebutkan bahwa perumusan kebijakan haruslah 

memperhatikan tujuan pemerintahan dan fenomena sosial masyarakat 

dalam lingkungan tersebut (Silitonga,  2017).  

Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang 

kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk 
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keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau 

kantor pemerintah (Dunn, 2003). Kebijakan publik sesuai apa yang 

dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan - pilihan kolektif 

yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya 

keputusan-keputusan untuk melakukan Tindakan. Suatu kebijakan apabila 

telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-

unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan 

manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme 

pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan 

itu sendiri (Arif, 2018).  

 Menurut lrfan lslamy (dalam Silitonga, 2017) menguraikan beberapa 

elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :  

a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa  

penetapan tindakan-tindakan pernerintah; 

b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi 

dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; 

c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun  

tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan 

tujuan tertentu;  

d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi 

kepentingan seluruh anggota masyarakat. 

Winarno (2012) dalam Arif (2018), menjelaskan tahapan kebijakan 

publik yaitu:  
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1) Tahap Penyusunan Agenda  

Masalah ditempatkan pada agenda publik oleh Pejabat yang 

dipilih. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk masuk kedalam agenda kebijakan. Akhirnya, beberapa isu 

mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara isu lain ditetapkan 

menjadi fokus pembahasan, atau ada juga masalah karena alasan 

tertentu yang tertunda dalam waktu yang lama. 

2) Tahap Formulasi Kebijakan  

Masalah dibahas oleh para penyusun kebijakan. Masalah 

didefinisikan serta dicarikan pemecahan masalah terbaik. Pemecahan 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan 

(policy alternatifs/ policy options) yang ada, sama halnya dengan 

perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, 

dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing 

untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan 

masalah.  

3) Tahap Adopsi Kebijakan  

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh 

para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif 

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, 

consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.  
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4) Tahap lmplementasi Kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan 

elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Kebijakan yang telah 

dipilih sebagai alternatif penyelesaian masalah yang diimplementasikan, 

yang dilakukan oleh badan adminstrasi dan lembaga-lembaga 

pemerintah di tingkat yang lebih rendah.  

5) Tahap Evaluasi Kebijakan  

Kebijakan publik yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi, untuk mengetahui apakah kebijakan yang dibuat dapat 

menyelesaikan permasalahan. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat 

untuk mencapai dampak yang diinginkan.  

 

2. Konsep lmplementasi Kebijakan Publik  

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan pada 

proses kebijakan publik yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan 

pada tujuan yang jelas. Berhasilnya kebijakan publik dapat dinilai dari 

tercapainya tujuan kebijakan publik tersebut. Kegagalan sebuah kebijakan 

disebabkan karena kebijakan tidak dapat diimplementasikan. Tahapan 

terpenting setelah penetapan kebijakan publik yakni bagaimana keputusan 

tersebut dapat dilaksanakan. 

Dalam keseluruhan struktur kebijakan, lmplementasi adalah tahapan 

yang penting. Di tahapan ini dapat diketahui apakah kebijakan yang 

diimplementasikan dapat aplikabel di lapangan sesuai dengan yang 
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direncanakan. Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep 

yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit 

untuk merumuskan batasannya secara definitif (Mustanir & Darmiah, 2016). 

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang digunakan baik 

individu atau kelompok kelompok pejabat pemerintah atau swasta yang 

diarahkan dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan Van Meter dalam (Rahmawati, 2020.)      

Faktor yang menentukan keberhasilan ketercapainya tujuan 

Imlplementasi Kebijakan  oleh Jan Merse  dibagi ke dalam 4 aspek yaitu:  

1. Informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan 

pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Informasi 

akan mengalir secara efektif jika sekelompok orang yang bekerja sama 

saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan 

adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan 

maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan 

dilaksanakannya.  

2.  Isi kebijakan, mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk 

mengatasi permasalahan publik, maka isi dari kebijakan dimaksud akan 

mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas 

dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang 

mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder. Implementasi 

kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan 

atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau 
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kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat 

berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya 

pembantu.  

3.  Dukungan Masyarakat, dukungan yang dimaksudkan dalam hal ini 

berupa dukungan fisik maupun non-fisik. Apabila pada pelaksanaannya 

tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi 

kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. dukungan yang disebutkan 

Jan Merse berkaitan kuat dengan partisipasi masyarakat. Jadi program 

akan berlangsung secara berkelanjutan jika didukung oleh tingkat 

partisipasi masyarakat yang tinggi, dalam berbagai tahapan yang ada, 

baik tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan 

maupun evaluasi setiap program yang dikerjakan.  

4.  Pembagian potensi, elemen pembagian potensi pada dasarnya 

berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang 

ada, baik pihak   pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. 

Koordinasi dibutuhkan Karena setiap pelaku memiliki latar belakang 

kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi 

menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan 

program pembangunan yang dilaksanakan.  (Tangkilisan, 2003). 

Sedangkan keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh 

banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu 

sama lain. Menurut Edward III dalam Mustanir dan Darmiah (2016) yang 

memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
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empat variabel, yakni: (1) komunikasi (communication), (2) sumber daya 

(resources), (3) disposisi/sikap (dispotition/ attitude), (4) stuktur birokrasi 

(bureucratic structure) dan keempat variabel tersebut saling berhubungan 

satu sama lain.  

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam 

Syariatudin (2019), ada 5 (lima) variabel yang mempengaruhi kinerja 

implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; 

(3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aklivitas; (4) karakterislik 

agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Adapun lima 

variabel dimaksud dapat diuraikan, berikut ini:  

a. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat 

direalisir. 

b. Sumberdaya  

lmplementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya 

manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia (non 

human resources).  

c. Hubungan Antar Organisasi  

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan 

dan koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi dan kerjasama antar 

organisasi/instansi bagi keberhasilan suatu program.  
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d. Karakteristik Agen Pelaksana  

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, 

norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi, 

yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.  

e. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi  

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana 

kelompok kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan.  

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, 

maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. lrfan 

lslamy (dalam Arif, 2018). Adapun bentuk tahapan tersebut dibagi dalam 

dua bentuk, yaitu: 

a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya 

dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan 

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu 

negara terhadap kedaulatan negara lain.  

b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan 

publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak 

supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.  

Menurut Grindle dan Quade (dalam Arif, 2018), variabel 

kebijakan, organisasi dan lingkungan perlu diperhatikan untuk 

mengetahui ukuran kinerja implementasi suatu kebijakan publik. 
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Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang 

tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi 

yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, 

ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi 

pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai 

sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan 

publik. Selain itu lingkungan dipengaruhi oleh sifatnya yang positif atau 

negatif. Lingkungan yang positif terhadap suatu kebijakan akan 

diperoleh hasil positif yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan 

suatu Implementasi kebijakan. 

Goggin et al. (1990) mengemukakan proses implementasi 

kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi 

yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan 

kinerjanya berdasarkan variabel:  

a. Dorongan dan paksaan pada tingkat federal  

b. Kapasitas pusat negara  

c. Dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. 

 

3. Model lmplementasi Kebijakan Publik  

3.1. Model Implementasi  Kebijakan Jan Merse 

Model Implementasi Kebijakan Jan Merse sebagaimana 

dikemukakan (dalam Koryati, 2004) menegaskan bahwa model 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor faktor sebagai berikut: 
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1. Informasi 

Informasi diperlukan dalam rangka upaya menyamakan 

pemahaman, visi dan misi suatu kebijakan. Apabila sekelompok 

orang yang bekerja sama saling peduli dan terbuka maka 

informasi dapat mengalir secara efektif. Kekurangan informasi 

akan menyebabkan gambaran suatu isi kebijakan yang akan 

dilaksanakan menjadi kurang tepat diterima oleh objek kebijakan 

dan pelaksana kebijakan.  

2. Isi kebijakan 

Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-

muatan politik yang mengakomodir kepentingan seluruh 

stakeholders. Kegagalan implementasi kebijakan terjadi karena 

isi atau tujuan kebijakan belum jelas, adanya ketidaktegasan baik 

secara internal maupun secara eksternal, atau kebijakan itu 

sendiri, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan yang sangat 

krusial atau terdapat kekurangan dalam sumber daya pendukung 

kebijakan. 

3. Dukungan 

Implementasi suatu kebijakan dapat dilaksanakan apabila 

memiliki cukup dukungan baik secara fisik maupun non-fisik. 

Dukungan pada dasarnya menyangkut partisipasi masyarakat 

sebagai bagian dari stakeholder dalam pelaksanaan program. 
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4. Pembagian potensi 

Pembagian potensi dalam implementasi kebijakan sangat 

berkaitan dengan kinerja koordinasi masyarakat secara luas. 

Koordinasi antar pelaku kebijakan sangat diperlukan karena 

pelaku kebijakan memiliki latar belakang kepentingan dan 

keinginan yang berbeda. Sehingga koordinasi merupakan poin 

utama sebagai titik temu bagi keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan. 

Untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

Gambar 2.1. 
Model Implementasi Jan Merse 

 

 
 

Terdapat dua pendekatan untuk memahami implementasi 

kebijakan, yakni pendekatan top down dan bottom up. Pembuatan 

kebijakaan disatu sisi merupakan proses yang memiliki logika buttom 

up, dalam arti proses kebljakan diawali dengan penyampaian 

aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan 

implementasi kebijakan di sisi lain didalamnya memiliki logika 

top·down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak 
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atau makro menjadi lindakan konkret atau mikro.  

Pendekatan bottom up merupakan kritik terhadap pendekatan 

rasional (top down). Parsons (2006), mengemukakan yang 

benar·benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara 

pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Pendekatan bottom 

up menempatkan suatu proses sebagai suatu negosiasi dan 

pembentukan consensus. Masih menurut Parsons (2006), model 

pendekatan bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi 

di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.  

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi 

kebijakan dalam persfektif bottom up adalah Adam Smith. Smith 

(1973) dalam lslamy (2001), berpandangan bahwa implementasi 

merupakan suatu proses. Implementasi Pendekatan top down inilah 

yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki 

pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang 

tercakup dalam Emile karya Rousseau: Segala sesuatu adalah baik 

jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah 

buruk di tangan manusia. Oleh karena itu implementasi top down 

merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar.  

3.2. Model lmplementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn 

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan 

Van Horn menjelaskan bahwa proses Implementasi kebijakan merupakan 

sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja 
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dilakukan untuk meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam 

variabel, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik 

agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi 

antarorganisasi dan lingkungan sosial, ekonomi   juga politik.  

Berdasarkan faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi 

kebijakan diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan yaitu 

pertama,  standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga 

tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik 

diantara para agen implementasi. Kedua, suatu kebijakan harus didukung 

oleh sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non 

manusia. Ketiga, adanya komunikasi antar organisasi dan penguatan 

aktifitas supaya segala program dapat terkoordinasikan dengan instansi 

lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Keempat, perlunya 

karakteristik agen pelaksana agar dapat mengukur sejauh mana kelompok 

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi 

kebijakan, termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni 

mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat dan juga opini 

publik yang ada lingkungan dan apakah elite politik mendukung 

implementasi kebijakan. Kelima, kondisi sosial, ekonomi dan politik variabel 

ini mencakup sruktur sumber daya ekonomi, kemudian yang dapat 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Keenam merupakan 

variabel terakhir adalah disposisi implementor mencakup 3 hal penting, 

yaitu :  
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a. Respon Implementor terhadap kebijakan yang akan mempegaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan :  

b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakannya. 

c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimilik i oleh 

implementor.  

Dari variabel-variabel bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan tujuan sesuatu kebijakan yang telah dibuat oleh 

aktor kebijakan tersebut. Pengertian dari enam variabel menurut Van Meter 

dan Van Horn bahwa semua itu sangat mempengaruhi kinerja 

implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, 

komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas, karakteristik agen 

pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik dan disposisi implementor. 

dengan demikian masing masing variabel merupakan faktor yang signifikan 

yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja implementasi 

kebijakan tersebut. 

Gambar 2.2. Model Pendekatan The Policy Implementation Process 

(Van Metter dan Van Horn) 

 

(Sumber: Agustino, 2014:144) 
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3.3. Model lmplementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul 

Sabatier  

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian 

dan Sabatier disebut dengan A Framework for Policy Implementation 

Analysis. Model ini berpandangan bahwa peran penting pada implementasi 

kebijakan publik merupakan kemampuan untuk mengidentifikasikan 

variabel-variabel yang berdampak pada pencapaian tujuan formal secara 

keseluruhan pada proses implementasinya. Variabel tersebut, yaitu:  

1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukaran-

kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, tingkat dan ruang 

lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.  

2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.  

3) Faktor-taktor di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.  

3.4. Model lmplementasi Kebijakan George C. Edward Ill 

Model implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan top 

down, dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus pada 

empat variabel yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, 

yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Gambar 2.3. Implementasi Kebijakan Edward III 

 (Sumber: Dwijayanto 2009:33) 
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3.5. Model lmplementasi Kebijakan Eugene Bardach  

Model lmplementasi kebijakan yang dikemukakan Eugene Bardach 

dalam melakukan analisa lebih menekankan pada tawar menawar, 

persuasi, dan manuver oleh kelompok- kelompok kepentingan guna 

memaksimalkan pengaruh mereka dalam hal pelaksanaan atau 

implementasi.  

3.6. Model lmplementasi Kebijakan Christopher Hood  

           Christopher Hood dalam bukunya Limff To Administration 

mengemukakan bahwa terdapat lima syarat agar implementasi kebijakan 

dapat berlangsung sempurna, yaitu: implementasi adalah produk dari 

organisasi yang padu seperti militer dengan garis komando yang jelas, 

norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas, orang-

orangnya dipastikan dapat melaksanakan apa yang diminta, harus ada 

komunikasi yang sempurna di dalam dan antar organisasi dan tidak ada 

tekanan waktu. 

3.7.  Model lmplementasi Kebijakan Brian W. Hogwoad dan Lewis A. 

Gunn  

Model implementasi ini sangat menekankan pentingnya pendekatan 

Top-Down dalam proses implementasi, bagi mereka pendekatan Bottom-

Up cenderung mendekati permasalahan kasus per kasus dianggap tidak 

menarik apalagi para pembuat kebijakan adalah orang-orang yang telah 

dipilih secara demokratis.  

Menurut Teori Implementasi Kebijakan Jan Merse (dalam Kadji, 
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2015)  mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat 

secara fisik maupun non fisik, pembagian potensi. Menurutnya informasi 

kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat 

mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok 

sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan 

dengan benar apa yang harus disiapkan dan lakukan untuk melaksanakan 

kebijakan publik agar apa dalam tujuan dam sasaran kebijakan dapat 

dicapai sesuai harapan. Dukungan masyarakat tetap dibutuhkan yang 

berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai stake holder dalam 

proses pelaksanaan program penegasan diatas membuktikan bahwa 

setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat 

atau partisipasi masyarakat sebagai stak holder. Oleh karena pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan program 

pembangunan dan kemasyarakatan, menurut Jan Merse isi kebijkan yang 

dimaksud bermanfaat dan diterima oleh target group. Selanjutnya yang 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah pembagian potensi. 

Pembagian potensi merupakan pembagian wewenang dan tanggung 

jawab. Abidin (dalam Thahir, 2015) mengatakan kewenangan adalah 

kekuasaan tertentu yang dipunyai, diakui pihak pihak lain untuk 

mengunakan peralatan yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan. 

Kewenangan berkaitan dengan posisi yang bersangkutan dan peraturan 

perundang undangan yang mengaturnya. 
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       Berdasarkan uraian berbagai model implementasi kebijakan yang telah 

dikemukakan maka penelitian ini menggunakan model implementasi 

kebijakan Jan Merse dalam (dalam Kadji, 2015), yang tepat untuk 

digunakan,  di mana Variabel yang dipakai relevan dengan Kegiatan PTSL 

yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Pemilihan model 

implementasi kebijakan Jan Merse didasarkan oleh adanya variabel 

informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat dan pembagian potensi yang 

dapat mencakup semua variabel yang dikemukakan oleh model 

implementasi kebijakan yang lain. 

 

4. Pendaftaran Tanah Di Indonesia.  

a. Pengertian Pendaftaran Tanah  

 Ditinjau dari terminologi pendaftaran tanah berasal dari kata 

cadastre, suatu istilah teknis untuk suatu record atau rekaman, 

menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan terhadap suatu 

bidang tanah. Cadastre dapat diartikan sebagai alat yang tepat untuk 

memberikan suatu uraian dan identifikasi tersebut dan sebagai 

rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah (Parlindungan, 

1998). 

Menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah berdasarkan 

fungsinya sebagai fiscal cadaster. Pendaftaran tanah yang 

merupakan fiscal cadaster, yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang 
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dilakukan oleh pemerintah, dalam rangka memenuhi kepentingan 

negara sendiri, yaitu untuk kepentingan pemungutan pajak tanah. 

(Harsono, 1997).  

Sebagai legal cadastare, Pendaftaran Tanah merupakan : 

suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau 

Pemerintah secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan 

keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang 

ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan 

penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan 

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk 

penerbitan dan buktinya dan pemeliharaannya  (Arif, 2018). 

Pasal 19 UUPA juga menjelaskan mengenai pendaftaran 

tanah yaitu upaya yang diadakan pemerintah yang bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum dibidang hak-hak alas tanah. 

Pendaftaran tanah menjadikan bukti hak atas tanah sebagai dasar 

yang kuat dalam status kepemilikan tanah. Sedangkan didalam 

pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian 

serta pemellharaan 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-
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bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun serta hak hak tertentu yang membebaninya.  

b. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah  

Secara konstitusional yang tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan, bahwa Indonesia adalah 

negara hukum (reschsstaaf). Konsekuensi logis dari suatu negara 

hukum, yakni setiap aktivitas, tindakan dan perbuatan harus sesuai 

dengan norma hukum. Sehubungan dengan hal ini, maka 

keabsahan penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia 

bilamana dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

Oleh karena itu, pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada 

ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yakni 

Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oteh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. 

Pengejewantahan norma hukum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 

1945 adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 

19 yang pada intinya menegaskan bahwa Pemerintah mengadakan 

pendaftran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin 

kepastian hukum yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. Berdasarkan pasal 19 UUPA maka diundangkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 
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Tanah. Namun seiring berjalannya waktu peraturan ini dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku yang digantikan dengan aturan baru yaitu 

peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. Terbitnya aturan ini dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran 

akan semakin pentingnya peran tanah dalam pembangunan yang 

semakin memerlukan dukungan kepastian hukum dlbidang 

pertanahan. 

c. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, dijelaskan dalam pasal 2 mengenai pendaftaran 

tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, 

mutakhir dan terbuka. Berikut penjelasan untuk tiap azas 

pendaftaran tanah:  

1) Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar 

ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan 

mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.  

2) Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa 

pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan 

cermat.  

3) Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-

pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan 

kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.  
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4) Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai 

dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam 

pemeliharaan datanya.  

5) Azas terbuka dimaksudkan agar masyarakat dapat 

memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap 

saat. Untuk itulah diberlakukan pula azas terbuka. 

Adapun untuk tujuan pendaftaran tanah dijelaskan dalam 

pasal 3 yaitu:  

a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 

rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan 

mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 

yang bersangkutan;  

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. 

d. Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia  

Kegiatan Pendaftaran Tanah yang akan menghasilkan tanda bukti 

hak atas tanah yang disebut sertipikat merupakan realisasi salah 
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satu tujuan UUPA. Tugas untuk melakukan Pendaftaran Tanah pada 

prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan para pemilik tanah 

mempunyai kewajiban mendaftarkan haknya. Dengan 

memperhatikan kemampuan pemerintah maka pelaksanaannya 

dilakukan secara bertahap sebagai langkah awal dilakukan 

pengukuran kelurahan demi kelurahan untuk memenuhi 

ketersediaan peta dasar pendaftaran Tanah yang memuat titik titik 

dasar tekhnik dan unsur unsur geografis serta batas fisik bidang 

bidang tanah. Pada Wilayah yang belum dilakukan pendaftaran 

tanah sistematis peta dasar pendaftran tanah diperlukan untuk 

mengidentifikasi dan menetapkan letak tanah yang akan didaftarkan 

secara Sporadik dan Selanjutnya  menjadi dasar untuk pembuatan   

Peta Pendaftaran.  

Asas itikad baik yaitu: orang yang memperoleh sesuatu hak 

dengan itikad baik akan tetap menjadi pemegang hak yang sah 

menurut hukum. Dalam melindungi orang yang beritikad baik maka 

diperlukan daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti. Sistem 

pendaftarannya disebut sistem positif. Sedangkan asas nemo plus 

yuris yaitu: orang tak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada 

padanya. Hal tersebut diartikan bahwa peralihan kepada orang yang 

tidak berhak adalah batal. Asas ini bertujuan melindungi pemegang 

hak yang sebenarnya. Oleh karena itu pemegang hak yang 

sebenarnya dapat menuntut kembali haknya. Daftar umum dalam 
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asas ini tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga disebut sebagai 

sistem negatif (BPN dalam Yulianti, 2008).  

Kekuatan pembuktian pada sistem positif adalah mutlak, 

sehingga yang terdaftar menurut hukum adalah pemegang hak yang 

sah. Kelebihan yang ada pada sistem positif ini adalah adanya 

kepastian dari pemegang hak yang mengakibatnya adanya 

dorongan bagi pemilik tanah untuk mendaftarkan haknya (Yulianti, 

2008). 

Kekurangannya adalah pendaftaran yang dilakukan tidak 

lancar dan dapat saja terjadi bahwa pendaftaran atas nama orang 

yang tidak berhak dapat menghapuskan hak orang lain yang berhak. 

Lain halnya dengan sistem negatif, di mana daftar umumnya tidak 

memiliki kekuatan hukum yang mengakibatkan terdaftarnya 

seseorang pada daftar umum tidak menjadi bukti bahwa orang 

tersebut yang berhak atas hak yang telah didaftarkan. lnilah 

kekurangan dari sistem negatif adapun kelebihannya, pendaftaran 

yang dilakukan lancar/cepat dan pemegang hak yang sebenarnya 

tidak dirugikan sekalipun orang yang terdaftar bukan orang yang 

berhak  (Adrian dalam Yulianti, 2008).  

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia pada hakikatnya telah 

ditetapkan dalam Undang Undang Pokok Pokok Agraria (UUPA), 

yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan 
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dalam sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang 

mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti 

yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), 

Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA.  

Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan 

oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang 

kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan 

menggunakan sistem publikasi negatif,  namun tidak menggunakan 

sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari 

pernyataan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran 

berbagai peristiwa hukum merupakan alat prosedur pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis 

serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak 

jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data 

yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin 

kepastian hukurn. Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk 

tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada sisi lain 

pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada 

pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan 

didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat 

sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. Kekuatan pembuktian yang kuat akan 
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menimbulkan adanya kemungkinan gugatan dari pihak lain, 

sehingga kelemahan tersebut diatasi dengan Lembaga acquisitive 

verjaring atau adverse possession. Hukum tanah kita yang memakai 

dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, 

karena hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat 

terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi 

kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu 

lembaga rechtsverwerking. 

Pendaftaran tanah di Indonesia juga tetap dilaksanakan melalui 

dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematis yang meliputi 

wilayah satu kelurahan atau kelurahan atau sebagiannya yang 

terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, 

yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan 

pemegang atau penerima hak bersangkutan secara individual atau 

massal.  

Sebagai kebijakan publik, pendaftaran tanah merupakan 

program pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu terwujudnya catur 

tertib pertanahan, menjamin kepastian hukum, dan penerbitan 

sertipikat sebagai bukti hak atas tanah.  
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5.  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  

a. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  

Sebagai Kantor layanan Publik di Bidang Pertanahan Kantor 

Pertanahan Kota Makassar terus meningkatkan kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat, baik layanan pendaftaran penerbitan 

sertipikat pertama kali,   layanan di Bidang Pertanahan,  hingga 

penanganan masalah, Sengketa, Konflik Perkara  pertanahan.  

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, pendaftaran tanah 

sistemalis lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/kelurahan/ atau nama 

lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data 

fisik dan data yuridis mengenai suatu atau beberapa objek 

Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.  PTSL berbasis 

partisipasi masyarakat {PTSL+PM) adalah kegiatan PTSL yang 

melibatkan masyarakat (Puldatan) dalam pengumpulan 

data/dokumen fisik dan yuridis sedangkan yang dimaksud dengan 

Puldatan atau pengumpul data pertanahan adalah kelompok yang 

diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus 

pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis (Petunjuk 

Teknis PTSL, 2019).  
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b. Ruang Lingkup dan Tujuan PTSL  

Ruang lingkup yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria 

Tata Ruang I Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 yaitu 

penyelenggaraan PTSL, pelaksanaan kegiatan PTSL, penyelesaian 

kegiatan PTSL dan pembiayaan. Adapun untuk tujuan dari 

pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini adalah untuk 

mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum 

Hak alas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, 

Iancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 

dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan 

konflik pertananan.  

c. Pelaksanaan Kegiatan PTSL  

Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan 

berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 

BPN,  yang memberikan target kegiatan PTSL di seluruh Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional diseluruh Indonesia, 

selanjutnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  

Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat khusus terkait Pelaksanaan 

PTSL dan memanggil semua Satuan Kerja/ Kantor Pertanahan yang 

akan melaksanakan kegiatan PTS sesuai dengan Target yang 

diberikan oleh Kementerian dan membagi target yang diberikan 

kepada seluruh Satuan Kerja/ Kantor Pertanahan di Sulawesi 
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Selatan, selanjutnya Kantor Pertanahan melaksanakan target yang 

diberikan oleh Kantor  Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, 

target yang diberikan diselesaikan dalam satu tahun Anggaran. 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  meliputi seluruh objek 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik lndonesia. Objek 

PTSL yang dimaksud meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, 

baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun 

bidang tanah yang memitiki hak dalam rangka memperbaiki kualitas 

data pendaftaran tanah. Bidang tanah yang dimaksud dalam objek 

PTSL adalah bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun 

yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan 

PTSL. Pelaksanaan kegiatan PTSL ini dilakukan dengan beberapa 

tahapan yang meliputi:  

1) Perencanaan  

Penyelenggaraan PTSL dapat dilaksanakan melalui 

kegiatan PTSL atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan 

program dan/ atau kegiatan lain, yaitu:  

a) Program Sertipikasi Lintas Sektor;  

b) Program Sertipikasi massal swadaya masyarakat;  

c) Program atau kegiatan sertipikasi massal redistribusi tanah  

d) Objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau 

e) Program atau kegiatan sertipikasi massal lainnya, atau  

f) gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan.  
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2) Penetapan Lokasi  

Penetapan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL 

di wilayah kerjanya. 

b) Penetapan dapat dilakukan dalam satu wilayah 

kelurahan/kelurahan atau secara bertahap dalam satu 

hamparan. 

c) Penetapan Lokasi.  

d)  Dalam hal lokasi yang ditetapkan terdiri dari beberapa 

desa/kelurahan, diupayakan agar kelurahan/ kelurahan yang 

menjadi objek PTSL letaknya berdekatan. 

e) Penetapan lokasi dilampiri dengan peta lokasi.  

f) Penetapan Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan  

3) Persiapan  

Disiapkan Peta dasar pendaftaran dalam bentuk peta garis 

atau peta foto. Dalam hal peta dasar pendaftaran belum tersedia, 

Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta lainnya yang digunakan 

sebagai peta kerja yang memuat pemetaan bidang· bidang tanah 

yang sudah terdaftar haknya. Apabila terdapat bidang tanah yang 

telah terdaftar namun belum terpetakan atau telah dipetakan tetapi 

tidak sesuai dengan posisi sebenarnya, maka pemetaan dilakukan 

bersamaan dengan pemetaan hasil pengukuran. 
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4) Pembentukan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas 

Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan 

Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk 

keputusan. Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi PTSL 

dan satgas wajib mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang 

mengangkatnya.  

5) Penyuluhan  

Penyuluhan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

bersama Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. 

Penyutuhan dilakukan kepada masyarakat, baik yang sudah maupun 

belum memiliki sertipikat.  

6) Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis  

Pengumpulan data fisik dan data yuridis dilaksanakan 

menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya serta isian 

atau entri yang ada dalam aplikasi KKP. Kepala Kantor Pertanahan 

harus memastikan kesesuaian data yang dihasilkan dari kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan data elektronik dalam 

aplikasi KKP  

7) Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak  

Panitia ajudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis. 

Apabila bukti kepemilikan tanah tidak lengkap atau tidak ada, maka 

dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan 

dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang 
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bersangkutan. Unsur itikad baik terdiri dari kenyataan secara fisik 

menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah 

secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh 

dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang 

undangan. ltikad baik antara lain menyatakan:  

a) tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki 

atau tidak dalam keadaan sengketa; dan  

b) tidak termasuk atau bukan merupakan: Barang Milik Negara, 

Barang Milik Daerah, Aset atau Badan Usaha Milik Negara/Badan; 

atau Kawasan Hutan.  

8) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya 

Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan 

tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang 

tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data 

Fisik dan Data Yuridis (DI 201 B) selama 14 (empat belas) hari 

kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala 

Desa/Kelurahan. Pengumunan tersebut dimaksudkan agar Pihak 

yang berkepentingan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan. Setelah masa pengumuman berakhir, data fisik dan data 

yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam 

bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data. Fisik dan Data 

Yuridis (DI 202)*.  



60  

 

Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis 

masih terdapat kekurang lengkapan data atau masih terdapat 

keberatan yang belum diselesaikan, maka data fisik dan data yuridis 

tetap disahkan dengan memberikan catatan pada Berita Acara 

Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis mengenai hal-hal yang 

belum lengkap dan/atau keberatan yang belum diselesaikan. Dalam 

hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan disampaikan secara 

tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan. Keberatan 

dicatat dalam Daftar Keberatan/Sanggahan terhadap Pengumuman 

Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis (DI 309).  

9) Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak  

Dalam hal bidang tanah data fisik dan data yuridisnya 

memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 

1 ), maka berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data 

Yuridis.  

10)  Pembukuan Hak  

Dalam pembukuan hak, pembatasan-pembatasan yang 

bersangkutan dengan hak tersebut termasuk pembatasan dalam 

pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut 

garis sempa dan pantai, sungai dan lain-lain, juga dicatat pembatasan 

penggunaan tanah hak dalam Kawasan lindung. Buku Tanah 

ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor 

Pertanahan.  
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11)  Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang 

sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk 

diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah. 

12)  Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan 

Dilakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan 

penyimpanan data PTSL oleh Panitia Ajudikasi PTSL. 

13)  Pelaporan.  

Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada 

saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dan 

PTSL selesai dilaksanakan. Pelaporan pada saat terjadi 

permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan oleh 

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan 

dengan tembusan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan 

dan Kepala Kantor Wilayah BPN. Pelaporan pada saat PTSL selesai 

dilaksanakan secara berjenjang dan berkala dari Kepala Kantor 

Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri.  

d. Perbedaan PRONA dengan PTSL 

PTSL merupakan Program sertifikat gratis dari BPN ke 

masyarakat, program PRONA dan PTSL memiliki perbedaan, 

pendekatan, untuk kegiatan PTSL dilakukan melalui desa per desa, 

kelurahan per kelurahan, kecamatan per kecamatan, kabupaten per 

kabupaten serta kota per kota. Sedangkan PRONA untuk pendataan 
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data tanah dilakukan secara merata di seluruh kelurahan dan kelurahan 

dalam satu kabupaten. Selain itu, kegiatan PRONA ini untuk satu tahun 

anggaran disebar ke beberapa kelurahan bahkan dapat mencapai 10 

kelurahan sedangkan program PTSL terpusat di satu kelurahan atau 

lebih, Adapun pelaksanaannya untuk program PRONA dikhususkan 

untuk masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah dan 

untuk PTSL meliputi semua lapisan masyarakat dari masyarakat yang 

berpenghasilan tinggi hingga ke bawah. 

e. Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kementerian 

Agraria Tata Ruang I Badan Pertanahan Nasional berdasarkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang I Badan Pertanahan Nasional 

adalah :  

1. Perumusan, penetapan dan petaksanaan kebijakan di bidang tata 

ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak 

dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan 

pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan 

ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertananan 
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2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional:  

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional:  

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional:  

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional di daerah; dan  

6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional.  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional terdiri alas:  

1) Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya disebut Setjen;  

2) Direktorat Jenderal Tata Ruang, yang selanjutnya disebut     Ditjen 

I; 

3) Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, 

yang selanjutnya disebut Ditjen II;  

4) Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yang 

selanjutnya disebut Ditjen Ill; 
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5) Direktorat Jenderal Penataan Agraria, yang selanjutnya disebut 

Ditjen IV;  

6) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan 

Pertanahan, yang selanjutnya disebut Ditjen V;  

7) Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan 

Ruang, yang selanjutnya disebut Ditjen VI;  

8) Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik 

Pertanahan, yang selanjutnya disebut Ditjen VII;  

9) lnspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut ltjen;  

10)  Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;  

11)  Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;  

12) Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah:  

13) Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan;  

14) Staf Ahli Bidang Teknologi lnformasi;  

15) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya 

disebut PPSDM;  

16)   Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata 

Ruang dan Pertanahan; dan  

17)  Pusat Data dan lnformasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut 

Pusdatin.  

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, 

dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di 
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kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut 

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal. Kantor 

Wilayah terdiri atas:  

1) Bagian Tata Usaha;  

2) Bidang Survei dan Pemetaan;  

3) Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran;  

4) Bidang Penataan dan Pemberdayaan;  

5) Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan  

6) Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa. 

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan terdiri atas:  

1) Subbagian Tata Usaha;  

2) Seksi Survei dan Pemetaan;  

3) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;  

4) Seksi Penataan dan Pemberdayaan; 
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5) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengmebangan 

6) Seksi pengendailian dan penangakan sengketa 

C.  Kerangka Pikir Penelitian 

Alur berpikir pada penelitian ini adalah pengurusan sertifikat tanah 

yang memiliki birokrasi tidak praktis serta perilaku sejumlah oknum yang 

mengambil keuntungan sehingga membuat masyarakat menjadi apatis 

dalam mengurus sertifikasi tanah di kantor BPN sedangkan disatu sisi 

sertifikat sangat penting sebagai legalitas kepemilikan tanah. 

Dalam mengatasi masalah tersebut, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional selaku penyelenggara di bidang 

pertanahan membuat sebuah kebijakan mengenai Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap yang harus dicapai. Untuk mengetahui keberhasilan 

pencapaian tujuan, perlu dilakukan sebuah evaluasi terhadap implementasi 

kebijakan publik pendaftaran tanah sistematis lengkap ini khususnya di 

Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan 4 indikator penilaian yaitu (1) 

Informasi (2) Isi kebijakan (3) dukungan masyarakat (4) Pembagian 

Potensi. Implementasi ini akan kita ketahui tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap. 
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Gambar 2.4 

Kerangka Pikir 

 

 

D. Deskripsi Fokus 

Mengingat luasnya cakupan penelitian yang diuraikan diatas maka 

perlu peneliti mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut:  

1.   Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap 

(PTSL) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Makassar untuk  mendaftarkan dan mensertipikatkan 

seluruh bidang tanah di Kota Makassar. Pelaksanaan kegiatan 

Pendaftaran Sistematis Lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan untuk 

Tahun 2019 sejumlah : 101,540 Sertipikat Hak Atas Tanah , Peta 

Bidang Tanah 164.747 Bidang, untuk  Kota Makassar Targetnya 1.997 

Sertpikat Hak Atas Tanah,  Peta Bidang Tanah 3000,.  Lokasi yang 
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menjadi Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berada di  

Kecamatan Manggala yang meliputi Kelurahan Borong, Kelurahan 

Manggala dan kelurahan Tamangapa, adapun target yang diberikan 

dapat tercapai dengan baik.  

Estimasi Jumlah Bidang Tanah di Kota Makassar adalah 

sebanyak 390.729 bidang meliputi jumlah bidang yang sudah terdaftar 

sebanyak 354.656 bidang dan Jumlah Bidang yang belum terdaftar 

sebanyak 36.073 bidang.  

Estimasi Jumlah Bidang di Kecamatan Manggala adalah 

sebanyak 50.116 Bidang yang meliputi jumlah bidang yang sudah 

terdaftar sebanyak 44.594 Bidang dan yang belum terdaftar sebanyak 

5.522 Bidang.    

Estimasi Jumlah Bidang  Tanah di Kelurahan Borong adalah 

sebanyak 6.316 Bidang meliputi jumlah bidang yang sudah terdaftar 

sebanyak 5.237 Bidang, dan yang belum terdaftar1.079 Bidang.  

selanjutnya Estimasi Jumlah Bidang  Tanah di Kelurahan Tamangapa 

adalah sebanyak 8.946 Bidang meliputi jumlah bidang yang sudah 

terdaftar sebanyak 7.761 Bidang dan yang belum terdaftar sebanyak 

1.185  Bidang, serta Estimasi Jumlah Bidang  Tanah di Kelurahan 

Manggala adalah sebanyak 9.579 Bidang meliputi jumlah bidang yang 

telah terdaftar sebanyak 7981  Bidang dan yang belum 

terdaftarsebanyak 1.598 Bidang. 
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2. Informasi  

. Dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap informasi 

memegang peranan yang sangat penting. Dalam pelaksanaan suatu 

kebijakan publik, agar maksud dan tujuan dari program ptsl dapat 

tersampaikan dan dipahami oleh seluruh elemen masyarakat  sangat 

diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi dan misi dari 

kebijakan yang dirumuskan. agar maksud dan tujuan dari Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat tersampaikan dan dipahami 

oleh seluruh elemen Masyarakat. Informasi dilakukan melalui Media Cetak, 

elektronik, penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat luas. 

Informasi ada 3 yaitu : pertama informasi untuk petugas PTSL kantor 

Pertanahan yang harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa 

yang mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan 

tindakan berupa kebijakan peraturan Menteri Instruksi Presiden Nomor 2 

Tahun 2018, tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

dan Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional nomor 8 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap, serta Petunjuk Teknis terkait PTSL. yang mengatur Target, uraian 

Kegiatan dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap, 

dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia dan mengatur percepatan pelaksanaan pendaftaran 

tanah sistematis lengkap, dan kedua yaitu informasi kepada Instansi terkait 

yang terlibat langsung dengan kegiatan PTSL, dalam hal ini Walikota 
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Makasar, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Kepala Kecamatan, Kepala 

Kelurahan, Tokoh masyarakat, masyarakat serta elemen lainnya. 

Selanjutnya ke 3 yaitu, informasi kepada masyarakat luas mengenai aturan 

dalam pelaksanaan kebijakan peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / 

Kepala Badan Pertanahan nasional nomor 8  tahun 2018 tentang 

percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Informasi 

yang Komprehensif (menyeluruh) mempunyai peran yang sangat penting, 

dengan kurangnya informasi yang dimiliki akan mempengaruhi kebijakan 

itu sendiri. 

3. Isi kebijakan 

Isi kebijakan merupakan seluruh Peraturan peraturan yang menjadi 

dasar dari pelaksanaan kegiatan PTSL, yang memberi  dampak kepada 

Aparatur Kantor Pertanahan Kota Makassar, Institusi terkait kepada 

kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam kebijakan mengenai 

program PTSL yang bertujuan untuk 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 mencegah sengketa dan konflik 

Pertanahan. Atas dasar ketentuan diatas, perlu adanya  tindakan 

pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan dan 

Pendaftaran tanah demi terwujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan 

memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. 
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4. Dukungan Masyarakat  

Dukungan masyarakat ialah keterlibatan penuh seluruh elemen 

masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan 

program PTSL bersama petugas dari kantor Pertanahan nasional Kota 

Makassar, Jajaran Pemerintah setempat serta Instansi terkait, demi 

tercapainya tujuan PTSL ini untuk percepatan pemberian kepastian hukum 

dan perlindungan hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, 

cepat, lancar, aman, adil, Merata dan terbuka secara akuntabel, sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan kemakmuran masyarakat dan ekonomi 

negara, serta mencegah sengketa dan konflik Pertanahan. Atas dasar 

ketentuan di atas, perlu adanya Tindakan pemerintah serta kesadaran 

masyarakat dalam rangka pendataan dan pendaftaran tanah demi 

terwujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan 

masyarakat Indonesia. 

5. Pembagian potensi 

Pembagian potensi dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan 

koordinasi dari stakeholder para pelaksana yang terlibat dalam kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kantor Pertahanan Kota makassar 

sebagai regulator melakukan koordinasi dengan  kantor Kelurahan, 

masyarakat untuk pencapaian tujuan dari kebijakan percepatan 

pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang 

bertujuan untuk percepatan Pendaftaran Hak atas Tanah untuk 

memberikan  kepastian hukum, perlindungan hukum hak atas tanah 
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masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, Merata ,  

terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

Kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mencegah sengketa 

dan konflik Pertanahan. Atas dasar ketentuan di atas, perlu adanya 

Tindakan pemerintah serta kesadaran masyarakat dalam rangka 

pendataan tanah demi terwujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan 

memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan  Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

dilaksanakan dengan cara memperhatikan gejala, realitas, serta 

kejadian dengan sistematis dan tepat pada obyek penelitian. Penelitian 

juga dilakukan dengan cara menganalisis kebenaran berdasarkan data 

yang didapatkan. Penelitian Kualitatif dilakukan untuk mengkaji 

mengenai Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Makassar  mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dalam pemecahan rumusan masalah terkait isi 

kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan terkait  dengan 

kebijakan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan oleh 

peneliti sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai 

penelitian ini. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian di  Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan Kantor 

Kelurahan, Alasan pemilihan lokasi ini yaitu karena  Kantor Pertanahan 

Kota Makassar, mempunyai target untuk mendaftarkan seluruh Bidang 

tanah di Kota Makassar, baik melalui Rutin maupun melalui kegiatan 

program Nasional. Jumlah Bidang tanah di Kota Makassar sebanyak 

390.729 bidang dengan jumlah bidang yang belum terdaftar sebanyak 

36.073 bidang, sehingga dengan kegiatan PTSL untuk Wilayah Kota 
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makassar tahun 2025 seluruhnya sudah terdaftar. 

 Waktu  Penelitian berlangsung selama 2 (dua) bulan, pada bulan 

Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. 

C. Sumber Data dan Informan Penelitian  

a. Data Primer, bersumber dari pengawasan langsung dan tanya jawab 

dengan responden/informan yang dilaksanakan oleh peneliti tentang 

program Pendaftaran  Tanah  sistematik lengkap di Kantor 

Pertanahan Kota Makassar, dan Kantor Kelurahan. 

b. Data Sekunder, diperoleh dari berbagai literatur mengenai 

bagaimana koordinasi fasilitator dalam kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap,  Informan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Kepala Kantor BPN Kota Makassar 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

3. Ketua PTSL 

4. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak 

5. Lurah 

6. Sekertaris Lurah  

7. Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat . 
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Tabel 3.1  Keadaan Informan  
 

No Nama Informan Penelitian Inisial  Jabatan  

1 Andi Bakti, S.H., M.H. AB Kepala Kantor Pertanahan 
Kota Makassar 

2 Sri Gusniati, S.E, M.M. SG Kasubag Tata Usaha 

3 Kamaruddin, S.H., M.H. K Kepala PTSL 

4 Ambo Tuwo,  SH. AT Kasubsi Penetapan Hak 

5 H. Abd. Rasyid, R. SE., MM. AR Lurah Tamangapa 

6 A. Anshar, A.P., S.S.T.P., 
M.Si. 

AA Lurah Manggala 

7 Abdul Gafur S.H., 
M.Adm.Pemb. 

AG Lurah Borong 

8 H. Sikki HS Tokoh Masyarakat  
(Kelurahan Tamangapa) 

9 Hajjah Rusniati, SE. HR Sekertaris Lurah (Kelurahan 
Manggala ) 
 

10 Suardi SI Tokoh Masyarakat 
(Kelurahan Borong) 

11 Marzuki MA Tokoh Masyarakat 
(Kelurahan Borong) 

12 Rahmawati RI Masyarakat (Kelurahan 
Tamangapa) 

13 Misbahuddin MI  Masyarakat (Kelurahan 
Tamangapa) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer tahun 2020 

D.Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi, merupakan pengamatan secara langsung untuk  

mendapatkan data dan koordinasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Makassar. 

2. Wawancara, merupakan kegiatan dimana penulis mewawancarai 

(interview) informan di lokasi penelitian yaitu di Kantor Pertanahan 

Kota Makassar, Kantor Kelurahan, dan wawancara dengan Tokoh 

masyarakat dan warga masyarakat,  Wawancara ini dilakukan 
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dengan pembicaraan dua arah antara penulis sebagai pewawancara 

dengan responden sebagai informan untuk memperoleh informasi. 

3. Dokumentasi, merupakan kegiatan dimana penulis mengumpulkan 

data dengan cara tidak langsung terhadap subjek penelitian, namun 

dilakukan dengan cara melalui dokumen, berupa buku harian, 

notulen rapat, laporan, atau catatan dan dokumentasinya. 

(Moeloeng, 2004:238). 

E. Tehnik Analisis Data 

Tehnis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tehnik analisis data interaktif dari Miles dan Hubermann (1992) yaitu : (1) 

Reduksi data (data reduction) dengan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting , mencari tema dan pola 

dari data; (2) Penyajian data (data display) penyajian data yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan 

sebagainya  dan 3 penarikan kesimpulan .   

 

Gambar 3.1. 

Model Penarikan Kesimpulan 
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F. Keabsahan Data 

Dilakukan dengan cara teknik pemeriksaan untuk mengetahui dan 

menetapkan keabsahan data. Teknik pemeriksaan yang dilakukan, didasari 

dengan jumlah kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu Derajat Kepercayaan 

(Credibility), dimana untuk menjamin keabsahan data, maka digunakan 

beberapa teknik pemeriksaan yaitu: 

1. Keikutsertaan dalam program PTSL 

2. Ketelitian Pengamatan 

3. Triangulasi 

4. Ketersediaan Referensi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

  A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

a. Letak Geografis 

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar 

terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi dengan cakupan wilayah 

merupakan wilayah pesisir dan bahkan mempunyai 5 pulau dimana 

terdapat di kelurahan yang berada di pulau. Selain itu, Kota Makassar 

juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi 

antara 1-25 meter di atas permukaan laut. 

Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara 119o24’17’28’’ 

Bujur Timur dan 5o8’6’19’’ Lintang Selatan sedangkan berdasarkan 

posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-batas administrasi 

wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan 

Kabupaten Gowa 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan 

Kabupaten Takalar 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan terbagi dalam 153 

kelurahan, 1.018 RW dan 5.178 RT dengan Kecamatan Tallo 
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merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yakni 

15 kelurahan sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan 

tersedikit terdapat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebanyak 3 

kelurahan. Adapun untuk jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan 

Kecamatan Tamalate sebanyak 115 sedangkan yang paling sedikit 

terdapat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan jumlah 14 RW 

dan untuk kecamatan dengan jumlah RT terbanyak terdapat di 

Kecamatan Rappocini dan Panakkukang yang masing-masing 

sebanyak 575 RT dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan 

Kepulauan Sangkarrang dengan jumlah 57 RT. Namun, untuk lebih 

jelasnya mengenai jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kota Makassar 

menurut Kecamatan dapat diketahui melalui tabel berikut : 

Tabel 4.1. Pembagian Kelurahan, RW, dan RT Menurut 
Kecamatan di Kota Makassar 

No Kecamatan Kelurahan RW RT 

1 2 3 4 5 

1 Mariso 9 47 217 

2 Mamajang 13 56 279 

3 Tamalate 11 115 561 

4 Rappocini 11 107 575 

5 Makassar 14 69 368 

6 Ujung Pandang 10 37 139 

7 Wajo 8 45 169 

8 Bontoala 12 57 257 

9 Ujung Tanah 9 50 198 

10 Kep. Sangkarrang 3 14 57 

11 Tallo 15 77 465 

12 Panakkukang 11 90 575 

13 Manggala 8 75 420 

14 Biringkanaya 11 110 552 

15 Tamalanrea 8 69 346 

Kota Makassar 153 1,018 5,178 

Sumber : BPS Kota Makassar dalam Angka Tahun 2020 
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b. Aspek Kependudukan di Kota Makassar 

Hasil sensus penduduk Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk Kota Makassar adalah 1.423.877 jiwa dengan Kecamatan 

Biringkanaya sebagai Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak 

yaitu 209.048 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 

2010, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan sebesar 0,60 

persen. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 

penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,19.  

Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2020 mencapai 

228.231 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan penduduk 

tertinggi terletak di Kecamatan Makassar dengan kepadatan terbesar 

32.566 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3,240 

jiwa/km2.  

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di  
Kota Makassar Tahun 2019 

No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 2 3 

1 Mariso 57,426 

2 Mamajang 56,049 

3 Tamalate 180,824 

4 Rappocini 144,587 

5 Makassar 82,067 

6 Ujung Pandang 24,526 

7 Wajo 29,972 

8 Bontoala 54,996 

9 Ujung Tanah 35,789 

10 Kep. Sangkarrang 14,125 

11 Tallo 144,977 

12 Panakkukang 139,590 

13 Manggala 146,724 

14 Biringkanaya 209,048 

15 Tamalanrea 103,177 
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No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 2 3 

Kota Makassar 1,423,877 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer tahun 2020 

 

2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Makassar 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 

memiliki kantor wilayah dan kantor pertanahan yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia untuk membantu menyelenggarakan tugas dan fungsi 

BPN di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, tercatat 

33 Kantor wilayah BPN yang terdapat di daerah provinsi sedangkan untuk 

total kantor pertanahan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia adalah 

471 kantor.  

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 24 Kabupaten/Kota dan tiap 

Kabupaten/Kota telah terdapat Kantor Pertanahan. Kota Makassar 

merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 

Kantor Pertanahan yang terletak di Jl. A. P. Pettarani No.8, Kelurahan 

Tidung, Kecamatan Rappocini. Adapun visi dan misi dari Kantor 

Pertanahan Kota Makassar pada tahun 2019 yaitu: 

Visi: 

Bersertipikatnya seluruh Bidang Tanah dalam Wilayah Kota 

Makassar Tahun 2024. 

Misi: 

1. Meningkatnya penyelesaian Sertipikat Hak Atas Tanah. 
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2. Meningkatkan Pemanfaatan Penggunaan, Penguasaan dan 

Kepemilikan Tanah Yang Efektif. 

3. Memberikan Jaminan Kepastian Hukum dan Kepastian Hak serta 

perlindungan hukum kepada masyarakat dan investor. 

4. Mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dalam rangka 

mewujudkan masyarakat sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, 

budaya dan jasa berorientasi globa, berwawasan lingkungan dan 

paling bersahabat. 

Struktur Organisasi 

Kantor Pertanahan Kota Makassar dipimpin oleh seorang kepala 

yang susunan organisasinya terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha, Seksi 

Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi 

Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan, dan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. 

Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Makassar juga memiliki total sumber 

daya manusia di tahun 2019 sebanyak 192 orang dengan rincian total laki-

laki 112 orang dan perempuan 80 orang. Sumber daya manusia di Kantor 

Pertanahan Kota Makassar terdiri dari ASN sebanyak 49 orang, untuk D1 

sebanyak 22 orang, untuk PPNPN sebanyak 97 orang, untuk Tenaga 

Magang sebanyak 10 orang, untuk satpam sebanyak 7 orang, untuk OB 

sebanyak 5 orang dan supir sebanyak 2 orang.  

Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Makassar dapat dilihat 

pada gambar berikut: 
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Gambar 4.1 Strukur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Makassar 
 

 

B.Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor 

Pertanahan Kota Makassar 

Kebijakan Program PTSL yang dilakukan oleh Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional mengacu pada Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah SIstematis Lengkap di Seluruh Wilayah 
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Republik Indonesia. Untuk Kota Makassar, pelaksanaan kegiatan PTSL 

dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Nomor 002/JUNKIS-

300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). 

Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Provinsi 

Sulawesi Selatan untuk Tahun 2019 sejumlah: 101,540 Sertipikat Hak Atas 

Tanah , Peta Bidang Tanah 164.747 Bidang, untuk  Kota Makassar 

Targetnya 1.997 Sertpikat Hak Atas Tanah,  Peta Bidang Tanah 3000,.  

Lokasi yang menjadi Obyek Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap berada 

di Kecamatan Manggala yamg meliputi Kelurahan Borong, Kelurahan 

Manggala dan Kelurahan Tamangapa. 

Estimasi Jumlah Bidang Tanah di Kota Makassar adalah sebanyak 

390.729 bidang meliputi, yang sudah terdaftar sebanyak 354.656 bidang , 

dan Jumlah Bidang yang belum terdaftar sebanyak 36.073 bidang.  

Estimasi Jumlah Bidang di Kecamatan Manggala adalah sebanyak 50.116 

Bidang, terdiri dari jumlah bidang  yang sudah terdaftar sebanyak 44.594 

Bidang dan yang belum terdaftar sebanyak 5.522 Bidang.    

Estimasi jumlah bidang tanah di Kelurahan Borong adalah sebenyak 

6.316 Bidang meliputi jumlah bidang yang sudah terdaftar  sebanyak 5.237 

Bidang dan yang belum terdaftar1.079 Bidang.  Sedangkan estimasi jumlah 

bidang  tanah di Kelurahan Tamangapa adalah sebanyak 8.946 bidang, 

meliputi jumlah bidang yang sudah terdaftar sebanyak 7.761 Bidang dan 

yang belum terdaftar sebanyak 1.185  Bidang. Estimasi Jumlah Bidang  

Tanah di Kelurahan Manggala adalah sebanyak  9.579 Bidang meliputi 
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jumlah bidang yang sudah terdaftar sebanyak 7981  Bidang dan yang 

belum terdaftar1.598 Bidang, 

Tabel 4.3 Rekapitulasi  Kegiatan Pendaftaran  Tanah  Sistematis 
Lengkap di Kecamatan Manggala 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer tahun 2020 

Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut : 

1. Persiapan dan Perencanaan Pekerjaan 

a. Penetapan Lokasi 

Kepala Kantor Pertanahan Kota makassar menetapkan lokasi 

kegiatan PTSL di 3 kelurahan yang terdapat dalam wilayah kerjanya 

yaitu Kelurahan Tamangapa, Kelurahan Manggala dan Kelurahan 

Borong. Penetapan lokasi ketiga kelurahan ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa masih banyaknya bidang tanah yang belum 

terdaftar, kelurahan ini juga masih didominasi dengan areal 

pertanian khususnya pada Kelurahan Manggala dan perangkat 

kelurahan/masyarakat kelurahan sangat mendukung kegiatan PTSL 

ini. Berikut gambar untuk tiap penetapan lokasi: 
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1) Kelurahan Tamangapa 

Gambar 4.2. Peta Citra Lokasi Kelurahan Tamangapa 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer tahun 2020 

 

2) Kelurahan Manggala 

Gambar 4.3. Peta Citra Lokasi kelurahan Manggala 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer tahun 2020 
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3) Kelurahan Borong 

Gambar 4.4. Peta Citra Lokasi kelurahan Borong 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer tahun 2020 

b. Persiapan Administrasi 

Pada tahapan persiapan administrasi ini, Kantor Pertanahan 

Kota Makassar melakukan pembuatan Surat Keputusan Penetapan 

Lokasi, SK Panitia Adjudikasi PTSL, SK Puldatan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kota Makassar serta Tugas Puldatan yang dibuat oleh 

Ketua Panitia Adjudikasi PTSL yang telah ditetapkan.  

Untuk SK Penetapan Lokasi Nomor : ditetapkan 3 lokasi 

kelurahan. 

Tabel 4.4 Penetapan Lokasi PTSL di Kota Makassar Tahun 
2019 

No Kelurahan Target Bidang 

1 Tamangapa 900 

2 Manggala 500 

3 Borong 597 

Jumlah 1997 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer tahun 2020 
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 Adapun untuk SK Panitia Adjudikasi PTSL Nomor: 131/SK-

73.71.UP.02.01/XII/2019 yang diputuskan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kota Makassar ditetapkan susunan panitia adjudikasi percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Tamangapa, 

Manggala dan Borong sebagai berikut:  

Tabel 4.5 Susunan Panitia Adjudikasi PTSL di Kota Makassar  
Tahun 2019 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer tahun 2020 

Nama Jabatan 
Jabatan dalam 

Tim 

Kamaruddin, S.H.,M.H 

NIP. 19680311 199403 1 006 

Kepala Seksi 

Hubungan Hukum 

pertanahan 

Ketua Ajudikasi 

Aspar., S.SiT.,M.P.A 

NIP. 19750126 199703 1 002 

Plt. Kepala Seksi 

Infrastruktur 

Pertanahn 

Wakil ketua I 

( merangkap 

anggota ) 

Muhammad Natsir Arsam, 

A.Md.Kom. 

NIP. 19620531 198603 1 002 

Kepala Seksi 

Penataan 

Pertanahan 

wakil ketua II ( 

merangkap 

anggota ) 

 

Ahyar, S.P.,M.H 

NIP. 19830806 200912 1 002 

Kepala Subseksi 

Penatagunaan Tanah 
Sekretaris 

dan Kawasan 

Tertentu 

H. Abd. Rasyid R.,S.E.,M.M 
Lurah Tamangapa Anggota 

NIP. 19630818 199003 1 008 

A. Anshar, A.P., S.STP., M.Si. 

NIP. 19801120 199912 1 002 
Lurah Manggala Anggota 

Abd Gafur S.H.,M.Adm.Pemb. 

NIP. 19811230 200901 1 006 
Lurah Borong Anggota 
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Panitia ajudikasi PTSL merupakan struktur organisasi yang dibentuk 

oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PTSL. 

Adapun tugas dan kewenangan panitia ajudikasi sebagaimana diatur dalam 

Permen ATR/BPN No 6 tahun 2018 yaitu melakukan kegiatan: 

1. Persiapan rencana kerja secara mendetail; 

2. Pengumpulan dokumen fisik yuridis dan data fisik terhadap seluruh 

bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan dan 

penyerahan tanda terima dokumen kepada pemegang hak atau 

kuasanya. 

3. Penyelidikan kronologi tanah dan memberikan penilaian keabsahan 

alat bukti kepemilikan tanah; 

4. Pengumuman hasil pengumpulan dokumen fisik dan data yuridis 

yang telah dikumpulkan; 

5. Pengesahan hasil pengumuman; 

6. Penerimaan biaya pembayaran 

7. Pelaporan secara periodik dan penyerahan hasil kegiatan kepada 

Kepala Kantor Pertanahan; 

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan 

PTSL. 
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Tabel 4.6 Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik PTSL di 

Kota Makassar Tahun 2019 

Nama Jabatan 
Jabatan dalam 

Tim 

A.Saddam Ramadhan, S.Tr 

NIP. 19910321 200912 1 001 

Kepala Subseksi 

Pengukuran dan 

Pemetaan Dasar dan 

Tematik 

Ketua 

(merangkap 

anggota) 

 

TIM (BORONG) 

Ardyman  R.  

NIP. 19860316 200604 1 004 

Pengelolah dokumen 

dan Alat Pengukuran 

dan Pemetaan 

Anggota 

Muh. Akbar Anwar Pembantu Ukur Anggota 

Andi Nopriadi Pembantu Ukur Anggota 

Andi Muh. Wahyu Dwitama Pembantu Ukur Anggota 

 

TIM (TAMANGAPA) 

Ahmad Zukarman Syam 

NIP. 19870825 200903 1 002 

Pengelolah dokumen 

dan Alat Pengukuran 

dan Pemetaan 

Anggota 

Hasriadi Pembantu Ukur Anggota 

Andi sudarmanto ilma Pembantu Ukur Anggota 

Firman Pembantu Ukur Anggota 

 

TIM (BORONG) 

Muhammad Ishadi 

NIP. 19890804 200912 1 001 

Pengelolah dokumen 

dan Alat Pengukuran 

dan Pemetaan 

Anggota 

Nizar Yusuf Pembantu Ukur Anggota 

Ahdzan Nur  Pembantu Ukur Anggota 

 

TIM (TAMANGAPA) 

Syamsur 

NIP. 19860626 201101 1 006 

Pengelolah dokumen 

dan Alat Pengukuran 

dan Pemetaan 

Anggota 

Syafaruddin  

NIP. 19630407 201408 1 001 

Pengadministrasi 

Umum 
Anggota 

Akhmad Pembantu Ukur Anggota 
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Nama Jabatan 
Jabatan dalam 

Tim 

Aswar Pratama Pembantu Ukur Anggota 

 

TIM (MANGGALA) 

 

Haris 

NIP. 19770124 201408 1 002 

Petugas Ukur Anggota 

Arie Saputra Umaryadi Pembantu Ukur Anggota 

Askar, S.E Pembantu Ukur Anggota 

Muh. Asyraf Azis Pembantu Ukur Anggota 

 

TIM (TAMANGAPA) 

Ilham Khalid 

NIP. 19781110 201408 1 002 
Petugas Ukur Anggota 

Muh. Sahid Akbar Pembantu Ukur Anggota 

Reza Buana Pratama Pembantu Ukur Anggota 

 

TIM (MANGGALA) 

Andi Alfian Azlamshah, A.P 

NIP. 19930709 201801 1 001 

 

Petugas Ukur Anggota 

Jamaluddin S. 

NIP. 19640114 201408 1 001 

 

Pengadministrasi 

Umum 
Anggota 

Ayyub Heru Masnawan Pembantu Ukur Anggota 

Alfian Pratikto Pembantu Ukur Anggota 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer tahun 2020 

Sebagaimana panitia ajudikasi, Satgas fisik PTSL dalam Peraturan 

Menteri ATR/BPN nomor 6 tahun 2018 dibentuk untuk membantu panitia 

ajudikasi dalam kegiatan: 

1. Pengukuran batas bidang tanah yang tertuang pada gambar ukur. 

2. Pelaksanaan pemetaan bidang tanah pada peta pendaftaran dan 

pembuatan peta bidang tanah; 

3. Pelaksanaan prosedur dan menginput data yang berkaitan dengan 
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data fisik bidang tanah. 

4. Pengesahan gambar ukur dan dokumen yang berkaitan dengan PTSL; 

5. Penyampaian peta bidang tanah kepada panitia ajudikasi PTSL. 

 

Tabel 4.7 Susunan Keanggotaan Susunan Tugas Yuridis PTSL 
di Kota Makassar Tahun 2019 

Nama Jabatan 
Jabatan 

dalam Tim 

Achmadi Natsir, S.H 
Kepala Subseksi 

Pemeliharaan Data 

Ketua 

(merangkap 

NIP. 19860806 201101 1 010 Hak dan Pembinaan PPAT anggota) 

 

TIM (TAMANGAPA) 

Dyah Ayu Triputupasi, S.H 

NIP. 19821115 200502 2 001 

Kepala Subseksi 

Pemanfaatan Tanah 
Anggota 

Fitriyani 

NIP. 19800813 200312 2 006 

Pengelolah Data 

Permohonan Hak 
Anggota 

Tanah dan Pendaftaran 

Tanah 

Muhammad Ichwan, A.Md.Kom. PPNPN Anggota 

Baharuddin PPNPN Anggota 

H. Usman Hasbullah Dg. Sikki Petugas Kelurahan Pendamping 

Arif Pole Petugas Kelurahan Pendamping 

 

 

TIM (BORONG) 

Ahmad Efendi, S.H 

NIP. 19860522 200912 1 004 

 

Kepala Subseksi Fasilitasi 

Pengadaan 
Anggota 

dan Penetapan Tanah 

Pemerintah 

Moh. Zubair 

NIP. 19730501 201408 1 002 

Pengelolah Data 

Permohonan Hak 
Anggota 

Tanah dan Pendaftaran 

Tanah 

Andi Rafiqah Ardiani 

NIP. 19871110 200804 2 001 

 

Pengelolah Data 

Permohonan Hak 
Anggota 

Tanah dan Pendaftaran 
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Nama Jabatan 
Jabatan 

dalam Tim 

Tanah 

 

 

Firman Alamsyah PPNPN Anggota 

Muh. Hayyir. K, S.E Petugas Kelurahan Pendamping 

H. Zainuddin Petugas Kelurahan Pendamping 

Marzuki Petugas Kelurahan Pendamping 

 

TIM (MANGGALA) 

Ambo Tuwo 

NIP. 19680327 199203 1 005 

 

Kepala Subseksi 

Penetapan hak Tanah dan 

Pemberdayaan Hak Tanah 

Masyarakat 

Anggota 

Haslinah 

NIP. 19700204 199103 2 003 

 

Pengelolah Data 

Permohonan Hak Tanah 

dan Pendaftaran Tanah 

Anggota 

Jalling 

NIP. 19820403 201408 1 002 
Pengadministrasi Umum Anggota 

A. Misral M, S.H PPNPN Anggota 

Abd. Muin Sani Petugas Kelurahan Pendamping 

M. Arifin Sanusi Petugas Kelurahan Pendamping 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer tahun 2020 

Bersama Satgas fisik PTSL dalam Peraturan Menteri ATR/BPN 

nomor 6 tahun 2018, satgas yuridis dibentuk untuk membantu panitia 

ajudikasi dalam kegiatan: 

1. Pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan bidang 

tanah; 

2. Pemeriksaan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan 

atau penguasaan tanah yang asli; 

3. Pembuatan daftar tanah yang telah diajudikasi; 

4. Pelaporan pekerjaan secara berkala; 



94  

 

5. Pengumuman data yuridis; 

6. Inventarisasi sanggahan atau keberatan dan penyelesaiannya; 

7. Penyiapan data dalam pembuatan daftar isian dan pemeriksaan 

sertipikat; 

8. Penginputan kegiatan PTSL ke dalam aplikasi KKP. 

a. Persiapan dan Analisa Bidang Tanah 

Pada tahapan ini, Kantor Pertanahan Kota Makassar 

melakukan perencanaan kegiatan lapangan, menyiapkan data-data 

dan dokumen yang akan dibutuhkan untuk melakukan analisas 

kuantitas dan kualitas bidang tanah yang sudah terdaftar dan 

melakukan pembuatan peta kerja.  

b. Pembaharuan Data Bidang Tanah Terdaftar (K4) 

Bidang tanah yang telah terdaftar hasil unduhan dari aplikasi 

KKP terbagi dalam 2 kondisi yakni terpetakan dan belum terpetakan 

sehingga untuk bidang tanah yang belum terpetakan dalam wilayah 

wajib diplotkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai 

dengan kondisi eksisting di lapangan. Untuk satuan biaya K4 tidak 

dibayarkan kepada puldatan 

c. Penyuluhan 

Penyuluhan di Kantor Pertanahan Kota Makassar dilakukan 

oleh Kantah beserta Panitia Adjudikasi PTSL, Kelurahan, Kepolisian, 

Kejaksaan,  yang terdiri atas Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. 

Adapun target penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kota Makassar yaitu: 
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1) Perangkat Kelurahan/Tokoh Masyarakat/Calon Puldatan 

2) Masyarakat yang sudah punya/kuasai bidang tanah di 

Kelurahan Tamangapa, Manggala dan Borong (baik yang 

sudah bersertipikat maupun belum) 

3) Informasi yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Makassar beserta Panitia Adjudikasi PTSL diantaranya : 

a) Pengenalan tentang kegiatan PTSL ini 

b) Tahapan dan jadwal kegiatan 

c) Syarat untuk menjadi anggota Puldatan dan Rekrutmen 

Puldatan 

d) Hak dan Kewajiban Puldatan 

e) Pembiayaan Kegiatan PTSL 

f) Bentuk Partisipasi Masyarakat, antara lain : 

 Memasang tanda batas 

 Hadir dalam kegiatan identifikasi dan deliniasi batas 

bidang tanah 

 Konfirmasi terhadap bidang-bidang tanah terdaftar 

(K4) 

 Hadir saat penetapan batas bidang tanah 

 Menandatangani Gambar Ukur 

g) Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh Puldatan  

 Fotokopi KTP/KK 

 Surat pernyataan pemilikan/penguasaan fisik bidang 

tanah 
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 Bukti alas hak 

 Fotokopi sertipikat/SU/GS (bidang tanah yang sudah 

bersertipikat) 

d. Pembentukan Puldatan 

Puldatan adalah kelompok masyarakat yang diberi pelatihan 

dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana 

pengumpulan data fisik dan data yuridis. Puldatan ini dibentuk dan 

ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dalam 

melaksanaan pekerjaannya, puldatan diberikan Surat Tugas oleh 

Ketua Tim Adjudikasi dan disurvisi langsung oleh Satgas Fisik dan 

Satgas Yuridis. Puldatan beranggotakan minimal 10 orang yang 

terdiri atas 1 Kepala Kelurahan/Perangkat Kelurahan, 1 

Babinsa/Bhabinkamtibmas, 4 para surveyor, 4 unsur tokoh Pemuda 

Kelurahan/Anggota Karang Taruna/Ketua RT/Tokoh 

Masyarakat/Tokoh Perempuan. Berikut pembentukan Puldatan yang 

telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 

pelaksanaan PTSL Tahun 2019  

e. Training Puldatan 

Masyarakat yang tergabung menjadi Puldatan selanjutnya 

diberikan training oleh Satgas FIsik dan Satgas Yuridis ASN. Adapun 

materi training yang telah diberikan pada pelaksanaan kegiatan 

PTSL di Kota Makassar Tahun 2019 yaitu: 

1) Pengenalan kegiatan PTSL 

2) Pengumpulan Data Fisik : 
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a) Cara membaca peta kerja 

b) Cara identifikasi dan deliniasi batas RT/Kelurahan dan 

batas bidang tanah 

c) Cara melakukan pengukuran dengan metode 

fotogrametris (identifikasi dan deliniasi batas bidang tanah 

yang belum terdaftar) 

d) Cara memverifikasi bidang tanah yang sudah terdaftar 

baik yang sudah/belum terpetakan 

e) Cara memberikan NUB (Nomor Urut Berkas) 

f) Cara melakukan pengukuran suplesi dengan 

menggunakan pita ukur 

g) Cara mengetahui tentang pengukuran GNSS dan 

kombinasi 

3) Pengumpulan Data Yuridis : 

a) Cara mengumpulkan dokumen yuridis 

b) Cara mengarsipkan dokumen yang sudah dikumpulkan 

dan memberikan NUB 

c) Cara memverifikasi kesesuaian dokumen yuridis 

d) Cara mendigitalisasi dokumen yuridis 

e) Cara membuat rekap dokumen yuridis 

4) Cara mediasi penyelesaian sengketa batas/kepemilikan 

bidang tanah 

f. Pengolahan dan Pencetakan Peta Kerja per Blok 

Sebelum melakukan pencetakan peta kerja maka terlebih 
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dahulu dilakukan overlay dengan batas wilayah administrasi 

setempat (batas kelurahan/RT/RW/Blok), bidang tanah terdaftar/K4, 

peta blok PBB, jaringan jalan/jaringan utilitas lainnya dan diberikan 

garis tepi muka peta, koordinat dan informasi seperti nomor peta 

kerja, wilayah administrasi, jenis peta, kualitas peta, tahun 

pembuatan, asal peta dan lain-lain.  

Setelah melakukan pengolahan maka peta kerja dicetak per 

RT/per blok dengan skala minimal 1:2.500 atau pada ukuran kertas 

maksimal A3. Peta kerja ini mencantumkan nama anggota sub tim 

Puldatan.  

2. Pengumpulan Data Pertanahan 

a. Pengumpulan Data Fisik  

Pada pengumpulan data fisik, ada beberapa tahapan yang 

dilakukan yaitu  

1) Identifikasi awal batas bidang tanah diatas peta kerja 

2) Penunjukan dan Penetapan Batas di lapangan.  

Batas bidang tanah dapat diidentifkasi dan delineasi di 

peta kerja maka batas bidang tanah dapat teridentifikasi melalui 

pengukuran Metode Fotogrametris namun jika tidak dapat 

teridentifikasi sebagian maka dilakukan pengukuran Metode 

Fotogrametris + Suplesi. Sedangkan batas bidang tanah yang 

tidak dapat teridentifikai seluruhnya maka dilakukan pengukuran 

Metode Terestris/GNSS/Kombinasi 

Setelah identifikaisi dan delineasi batas bidang tanah, 
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maka dilakukan verifikasi/kontorl untuk mengecek panjangan 2 

sisi blok secara terestris. Kemudian dilakukan digitalisasi dan 

Geo-referencing hasil pengukuran dan pemetaan secara 

Fotogrametris. Jika memenuhi toleransi maka dilakukan 

pembuatan Gambar Ukur dan jika tidak maka pengukuran ulang 

secara terestris untuk seluruh bidang tanah pada 1 lembar 

Gambar Ukurr yang sama kemudian dilakukan pembuatan 

Gambar Ukur.  

b. Pengumpulan Data Yuridis 

Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Puldatan dengan 

disurvesi Satgas Yuridis yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan 

bersamaan pada saat pelaksanaan identifikasi awal batas bidang 

tanah pada forum rapat warga. Inventarisasi atau pengumpulan data 

yuridis dilakukan dengan pengisian formulis Isisan Inventarisasi dan 

Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Dokumen Yuridis yang dikumpulkan antara lain : 

1) Fotokopi identitas pemilik bidang tanah (KTP/KK) 

2) SPPT PBB 

3) Fotokopi alas hak (Girik/Letter C, dll) 

4) Fotokopi sertipikat/GS/SU untuk bidang tanah yang sudah 

terdaftar/bersertipikat dan surat pernyataan penguasaan fisik 

Puldatan melakukan verifikasi dokumen yuridi dengan 

memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang telah 

dikumpulkan oleh Puldatan, memeriksa validitas dokumen, 
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memeriksa kesamaan ejaan/nilai isian Formulir Isian 

Inventarisasi dan Identifikasi PTSL dan pemberian NUB yang 

sesuai dengan NUB pada kegiatan identifikasi dan delineasi 

batas bidang tanah. Berkas yang sudah diverikasi kemudian 

didigitalkan dengan di scan atau difoto. File hasil scan/foto diberi 

nama sesuai dengan jenis dokumen dan nama pemilik. Adapun 

hardcopy berkas yang dikumpulkan yaitu diarsipkan. Untuk 

verifikasi dokumen yuridis dibuat rekapitulasi Data Bidang Tanah 

Kegiatan PTSL.  

3. Kendali Mutu 

Data bidang tanah dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk 

softcopy dan posisi bidang-bidang tanah terpetakan secara online baik 

bidang yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar. Informasi 

bidang tanah berupa : lokasi (kelurahan/kelurahan), tanggal, nomor 

berkas, nama petugas lapangan dan informasi bidang tanah. 

Setiap bidang tanah yang disetujui (lolos Kendali Mutu) diberi 

tanda checklist pada Gambar ukur sedangkan bidang tanah yang tidak 

disetujui diberikan catatan. Bidang tanah yang lolos verifikasi dapat 

diterbitkan NIB. 

4. Pencetakan Peta Bidang Tanah 

Peta bidang tanah dicetak oleh Satgas Fisik sebanyak 2 kali. 

Peta bidang tanah untuk klarifikasi dicetak satu rangkap untuk keperluan 

klarifikasi yang diumumkan oleh Puldatan untuk diklarifikasi oleh pemilik 

bidang tanah yang bersangkutan dan peta bidang tanah yang telah 
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diklarifikasi disimpan sebagai arsip dokumen fisik.  

Adapun untuk peta bidang tanah keperluan pengumuman data 

fisik dan data yuridis dalam rangka proses sertifikasi dicetak 3 rangkap. 

Pencetakan dilakukan setelah perbaikan berdasarkan hasil 

pengumuman klarifikasi oleh Puldatan. Untuk keperluan penyimpanan 

warkah, 1 nomor Peta Bidang Tanah dapat digunakan untuk seluruh 

bidang tanah yang ada pada lembar peta bidang tanah tersebut.  

5. Klasifikasi Data Fisik Bidang Tanah 

Klarifikasi data fisik bidang tanah dilaksanakan oleh Puldatan 

kepada masyarakat melalui pengumuman selama 3 hari kalender. 

Klarifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dan 

kesesuaian data maupun dokumen fisik yang telah dikumpulkan. Jika 

saat klarifikasi terdapat koreksi nama, NIK, luasan atau tambahan data 

seperti nama pemilik bidang tanah yang sebelumnya noname maka 

peta bidang tanah klarifikasi wajib diprbaiki. Perbaikan ini dilakukan 

dengan cara mencoret data yang salah dan menuliskan koreksinya. 

 

C. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 

Kantor Pertanahan Kota Makassar 

Implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar 

untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan terkait dengan kebijakan Pendaftaran Tanah SIstematis 

Lengkap dengan menggunakan 4 indikator untuk mengukur implementasi 
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kebijakan tersebut. Adapun indikator-indikator yang dimaksud yaitu: 

 

1. Informasi  

Informasi  memegang peranan yang sangat penting,  sebagai sarana 

untuk penyatuan pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan 

. Informasi akan mengalir secara efektif jika sekelompok orang yang bekerja 

sama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan 

mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat,  baik kepada obyek 

kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan 

dilakanakannya.  Pendapat yang dikemukan oleh Anggraeni dan Irviani ( 

2017:13) dijelaskan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang 

diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti 

penerima. Senada dengan pendapat dari George R Terry bahwa informasi 

merupakan data penting yang dapat memberikan pengatahuan yang 

bermanfaat. 

Sehingga dalam penyampaian informasi para implementor harus 

mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa yang mereka lakukan 

disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Informasi 

memegang peran penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat 

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan itu sendiri, setelah 

dipahami para petugas PTSL memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai Maksud dan tujuan serta Peraturan peraturan yang menjadi 

dasar dalam pelaksanaan program PTSL ini. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kantor 
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Pertanahan Kota Makassar  mengatakan bahwa: 

Informasi dan koordinasi dengan baik dan lancar  kepada  Instansi 
terkait dan seluruh  elemen masyarakat  dalam kegiatan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan 
Kota Makassar  berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Dengan 
dukungan Sumber daya manusia yang professional pelaksanaan 
sosialisasi dan penyuluhan kegiatan PTSL kepada masyarakat, 
dapat dilaksanakan, maksud dan tujuan kegiatan PTSL dijelaskan 
kepada masyarakat. mereka menyambutnya dengan baik dan 
antusias . Selain mendapat dukungan dari masyarakat, Lembaga 
Legislatif, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah 
setempat mulai dari Wali Kota, Kepala Kecamatan, Lurah, hingga 
RT/RW. Kegiatan PTSL di Kota Makassar pada ketiga kelurahan 
tersebut . (Wawancara AB, 5 Mei 2020) 

  

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi dalam 

implementasi PTSL jelas diterima dengan baik yang menunjukkan adanya 

animo masyarakat yang baik terhadap adanya program PTSL. informasi 

merupakan hal yang sangat esensial dan diperlukan dalam sebuah aktivitas 

pengambilan keputusan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami 

kebijakan. Sehingga penyampaian informasi secara berkala melalui 

kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan dapat memperkuat basis 

pemahaman masyarakat terhadap kebijakan. Kurangnya informasi yang 

disampaikan oleh implementor terhadap objek kebijakan menjadi salah 

satu penyebab kegagalan implementasi kebijakan.   

Wawancara yang sama juga dilakukan kepada Kepala Seksi 

Hubungan Hukum selaku Ketua PTSL 

Sebelum melaksanakan Program PTSL ini kita adakan Rapat 
bertempat di Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk membahas 
mengenai program PTSL ini  kepada Petugas yang telah dibentuk 
agar dalam pelaksanaannya para petugas dapat kerja sesuai 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,  
kemudian kita menetapkan Kelurahan, setelah itu kami membuat 
planning untuk penyuluhan dengan mengikutsertakan instansi 
terkait, Kepolisian, Kejaksaan,  serta seluruh elemen masyarakat, 
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dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi langsung bertatap 
muka dengan masyarakat, Media cetak dan elektronik 
(Wawancara dengan K, 5 Mei 2020 ).  

  

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan 

penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam 

rangka memberikan pemahaman yang jelas tentang PTSL kepada 

masyarakat sebagai salah satu stakeholder merupakan bentuk informasi 

yang dilakukan sehingga untuk dapat menyamakan visi, misi dan tujuan 

program PTSL maka diperlukan keikutsertaan instansi terkait dengan 

program PTSL. Penyuluhan secara tatap muka dapat menyebabkan 

terjadinya komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan. Pola 

komunikasi dua arah yang berfungsi terjadinya proses dialogis dan umpan 

balik.  

Sedangkan pemanfaatan media daring dan media elektronik agar 

informasi dapat diperoleh oleh masyarakat secara cepat dan massif.  Meski 

informasi dapat diperoleh secara cepat, namun pola komunikasi yang 

dibangun menggunakan pola komunikasi satu arah yang menyebabkan 

tidak terjadinya umpan balik sehingga pemanfaatan media daring dan 

media elektronik memerlukan penyiapan data informasi yang jelas dan 

mudah dipahami dengan singkat.  

Sehingga dalam pengelolaan informasi yang baik perlu dibangun 

dan dikembangkan saluran-saluran informasi yang efektif. Semakin baik 

pengembangan saluran-saluran informasi yang dibangun, maka semakin 

tinggi pemahaman informasi dapat diteruskan secara benar. 

Sementara itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala 
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Sub Bagian Tata Usaha. 

Yang melaksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi, adalah Aparatur 
Kantor Pertanahan Kota Makassar  yang menguasai dan 
memahami  maksud dan tujuan kegiatan  PTSL, didukung oleh 
Sumber daya manusia  yang memiliki kemampuan Teknis, Yuridis 
dan pemahaman terhadap peraturan peraturan  yang berlaku, 
Serta seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Makassar 
semangat melaksanakan  program pemerintah ini yaitu PTSL.  
(Wawancara dengan SG, 4  Mei 2020) 

 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesiapan implementor dalam 

mengelola informasi kebijakan sangat diperlukan yang menunjukkan 

adanya upaya pengembangan yang dilakukan oleh birokrasi tingkat bawah 

(street level Bureaucrats) yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Upaya pengembangan kemampuan yang 

dilakukan oleh birokrasi tingkat bawah dapat mempengaruhi peningkatan 

kinerja implementor. Keberhasilan implementor dalam menunjukkan 

kinerjanya dapat dilihat dalam volume pekerjaan (kuantitatif), keakuratan 

pekerjaan yang dihasilkan (kualitatif) dan kehandalan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.  

Sementara itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah  

Manggala. 

Kami  juga melaksanakan penyuluhan  bersama dengan Aparat 
Kantor Pertanahan, dari  Kepolisian,  Kejaksaan serta elemen 
masyarakat lainnya. Perangkat kelurahan membantu 
mensosialisakan Program PTSL kepada masyarakat untuk segera 
melengkapi berkasnya dan didaftarkan untuk penerbitan sertipikat  
(Wawancara dengan AA, 8  Mei 2020 ). 

 
Hasil wawancara menunjukkan adanya keterlibatan kepala wilayah 

dan stake holder sebagai sumber daya pendukung dalam 

menginformasikan kebijakan yang akan diimplementasikan.  
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Informasi yang disediakan  bermaksud memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat tentang keberadaan  dan tujuan dari Program PTSL 

sebagai program kebijakan nasional.  

Selanjutnya  Peneliti  juga melakukan  wawancara dengan Lurah  

Borong.  

Sebelum melaksanakan program PTSL sosialisasi dulu tentang  
Peraturan Peraturan yang menjadi dasar pelaksanakan kegiatan,  
semua di sosialisasikan,  agar kegiatan jelas terukur dan berjalan 
dengan lancar, dalam  pelaksanaanya.dilaksanakan kantor Lurah, 
Masjid. Jajaran kelurahan,  RW,  RT membantu  dalam  
mensosialisasikan  program  PTSL ini kepada masyarakat untuk 
mendaftarkan tanahnya. (Wawancara dengan AG,  6 Mei 2020 )  
 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat 

menginginkan adanya sosialisasi sebagai bentuk penyebaran informasi 

terkait program yang akan dilaksanakan 

Sosialisai dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui dan 

memahami program kerja pemerintah untuk masyarakat. Dengan 

pemahaman yang baik terhadap program tersebut maka pelaksanaan dan 

pencapaian tujuan program akan terlaksana dengan baik pula.  

 
Hal  senada  juga  hasil  wawancara  dengan  Lurah Tamangapa. 

Kami  juga melaksanakan penyuluhan  bersama dengan Unsur 
Kantor Pertanahan, dari  Kepolisian, Kejaksaan serta beberapa  
masyarakat lainnya. Kami sebagai pemerintah kelurahan 
membantu mensosialisakan Program PTSL kepada masyarakat 
untuk segera melengkapi berkasnya dan didaftarkan untuk 
penerbitan sertipikat  (Wawancara dengan AR, 15 Mei 2020 ). 
 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyuluhan dalam rangka 

penyebaran informasi ke pada masayarakat dilaksanakan bersama 

stakeholder terkait.  
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Berdasarkan wawancara dengan Kasubsi Penetapan Hak terkait 

informasi PTSL di katakan bahwa : 

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi dilaksanakan 
melalui tatap muka, media cetak dan elektronik. Membagikan 
brosur brosur, memanfaatkan Sosial media, Koordinasi dengan 
para pelaksana menggunakan aplikasi Whatsapp group. 
(Wawancara AT, 7 Mei 2020 ) 

 

Media sosial merupakan salah satu sarana informasi yang paling 

efektif dalam penyampaian informasi kebijakan.  Whatsapp merupakan 

platform media sosial yang berada di urutan kedua dalam kategori jumlah 

pengguna di Indonesia (Kominfo, 2017). Media tersebut banyak digunakan 

untuk bersosialisasi dan penyampaian informasi baik secara individu 

maupun secara kelompok.  Menurut Hermawan (2009), media sosial dapat 

menciptakan forum yang mana antar individu dapat berkomunikasi dan 

berkomentar tentang berbagai tema.  

Agar pelaksanaan pegiatan penyuluhan melalui media sosial dapat 

maksimal dan efektif, masyarakat dituntut mampu menggunakan dan 

memanfaatkan teknologi informasi yang ada,  dalam hal ini selain melalui 

tatap muka, melalui media cetak dan elektronik, memanfaatkan sosial 

media misalnya Whatsapp Group.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa 

ketersediaan sumber daya implementor secara kuantitatif dan kualtitatif 

menunjukkan dapat terjadinya informasi dengan menggunakan pola 

komunikasi dua arah. Kantor Pertanahan Kota Makassar memiliki jumlah 

pegawai yang memadai dengan kualitas yang juga memadai. Hal ini 

dibuktikan dengan seringnya para pegawai diikutkan dalam sebuah 
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pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Dengan kualitas yang 

dimiliki para pegawai membuat mereka lebih mudah dalam melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat sehingga maksud dan tujuan kegiatan 

PTSL tersampaikan dengan maksimal dan baik. 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menarik kesimpulan 

bahwa informasi dalam konteks implementasi kebijakan, sudah berjalan 

sesuai dengan standar  dan sasaran. Dikatakan sesuai dengan prosedur 

karena telah melewati tahapan demi tahapan PTSL yang dimulai dari 

sosialisasi dan penyuluhan  sampai penerbitan sertipikat tanah warga 

masyarakat.  Informasi yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kota 

Makassar tergolong realistis dan terukur, serta maksimal  . 

 Kantor Pertanahan mengadakan rapat sebelum melaksanakan 

Program PTSL dengan menghadirkan seluruh perangkat atau implementor 

yang bertugas dan membahas mengenai kebijakan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap. agar dalam pelaksanaanya para petugas PTSL dapat 

bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan .  

2. Isi Kebijakan  

Mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi 

permasalahan publik, maka isi dari kebijakan dimaksud akan 

mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Menurut Grindle, 

implementasi kebijakan terkait dengan kesesuaian isi atau subtansi dari 

kebijakan dengan tindakan yang dilakukan serta dampak yang dihasilkan. 

Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan 

politik yang mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder. Implementasi 
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kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan 

atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern kebijakan 

itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau 

adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu serta sejauh 

mana dampak yang diberikan implementor (kantor Pertanahan kota 

Makasar) kepada kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam isi 

kebijakan. Dalam hal ini khususnya yang menjadi perhatian adalah 

masyarakat yang belum mempunyai sertipikat tanah.  

Dalam pengimplementasian program PTSL, kantor Pertanahan kota 

Makasar selaku implementor melaksanakan program PTSL pada tahun 

2019 di tiga kelurahan yang ada di kota Makasar. Untuk mengetahui apakah 

proses implementasi yang ini dilaksanakan sesuai dengan yang termuat 

dalam isi kebijakan maka dilakukan wawancara dengan informan Kepala 

Seksi hubungan hukum Pertanahan yang mengemukakan bahwa: 

Pelaksanaan kegiatan PTSL mengacu pada Dasar Hukum 
pelaksanaan PTSL yang  tertuang dalam Peraturan Perundang 
Undangan terkait  PTSL.  serta Standar Operating  Procedure 
(SOP) jelas dan terukur, dampak dari kebijakan  sangat 
bermanfaat dirasakan  oleh  masyarakat luas. (Wawancara 
dengan K, 7  Mei 2020 ) 

 
Perundang-undangan dalam sistem pemerintahan disusun untuk 

menjadi aturan yang mengikat bagi aparatur negara dalam menjalankan 

suatu kebijakan. Peraturan mengenai PTSL sangat jelas diatur dalam 

Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 6 tahun 2018. Untuk memudahkan 

pelaksana kebijakan PTSL dalam menjalankan kebijakan maka diperlukan 

peraturan tambahan berupa Petunjuk teknis dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP).  
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Petunjuk Teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP),  merupakan 

pedoman yang memuat prosedur-prosedur operasional yang ada dalam 

suatu organisasi yang dimanfaatkan untuk memastikan sebuah kebijakan 

dapat dijalankan oleh sumber daya pelaksana secara efektif, secara 

konsisten, sesuai standar yang ditetapkan dan secara sistematis.   

Berkaitan dengan Petunjuk Teknis, SOP yang ditetapkan 

sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak.  

Pelaksanaan Kegiatan PTSL di tiga Kelurahan dilaksanakan 
sesuai dengan Petunjuk Teknis, SOP yang Berlaku yaitu terkait 
waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraaan, serta para 
pelaksana yang berperan dalam kegiatan (Wawancara AT, 6  Mei 
2020 ) 
 

 Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan dapat 

diselesaikan dalam satu tahun anggaran yaitu tahun 2019. Selanjutnya 

tempat penyelenggaraam berada di tiga lokasi yaitu Kelurahan Borong,  

Kelurahan  Manggala  dan Kelurahan Tamangapa, serta biaya atau 

anggaran yang disediakan oleh negara dalam APBN dapat terserap dalam 

kegiatan ini, serta para pelaksana kegiatan menjalankan tugas dan fungsi 

dalam pelaksanaannya. 

Hasil telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti menemukan 

bahwa pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Makassar tahun 2019 

mengacu pada Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan  bidang tanah 

sistematis lengkap Nomor :01/Juknis-300.UK.01.01/II/2019, tanggal 1 

februari 2019, dalam dokumen tersebut memuat petunjuk pelaksanaan 

PTSL,  yang memiliki sistem kendali mutu dari persiapan hingga   produk 

PTSL yang dihasilkan.  
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Berdasarkan hasil  wawancara  peneliti dengan  Kepala  kelurahan 

Borong   mengatakan bahwa: 

Mengenai dampak isi kebijakan program PTSL yang dirasakan 
masyarakat sangat bermanfaat, bagi masyarakat yang belum 
mempunyai sertipikat tanah atau bukti atas kepemilikan tanah. 
Program PTSL ini merupakan program nasional yang dilakukan 
secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, dengan biaya yang 
sudah dianggarkan dalam APBN, masyarakat sangat terbantu 
dalam mengikuti program PTSL ini (Wawancara 6 Mei 2020 ) 
 

Dengan adanya peraturan dan petunjuk pelaksanaan PTSL yang 

dijadikan acuan bagi pelaksana kebijakan, maka pelaksanaan program 

dapat diimplementasikan secara terukur dan terencana dengan baik. 

Sehingga keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari kepatuhan 

pelaksana dalam mengikuti regulasi suatu kebijakan dan dapat 

memberikan dampak positif kepada masyarakat selaku stakeholder dalam 

kebijakan pelayanan publik. 

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam implementasi 

kebijakan PTSL disampaikan oleh kepala kelurahan Tamangapa  yang 

mengemukakan bahwa: 

Dampak yang diberikan sangat luar biasa bermanfaat  membuat 
masyarakat tidak mampu secara pribadi dapat terbantu, dengan 
adanya PTSL ini masyarakat sangat serius dan antusias. 
Manfaatnya secara pribadi  dapat  mengambil kredit untuk 
menambah modal, bukan saja tanahnya dijadikan sertipikat tapi 
disisi lain bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat 
(Wawancara AR, 15 Mei 2020 ) 
 

Dari wawancara terlihat bahwa konten atau isi kebijakan disambut 

dengan baik oleh lurah karena merasakan sendiri manfaat dari program 

yang berlangsung. 

Hal senada juga diungkapkan Kepala  kelurahan Manggala 
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mengatakan bahwa : 

Dampak yang diberikan  sangat luar biasa sangat  bermanfaat, 
sangat bagus membuat masyarakat tidak mampu  terbantu, 
masyarakat sangat serius dan antusias mengikuti program ini. 
Manfaatnya secara pribadi sudah banyak yang ambil kredit untuk 
menambah modal, bukan saja tanahnya yang bersertipikat  tapi 
disisi lain sertipikat bermanfaat  untuk  menambah kesejahteraan 
masyarakat (Wawancara AA, 8 Mei  2020 ) 
 

Pemanfaatan hasil dari pelaksanaan PTSL oleh masyarakat adalah 

menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum 

kepemilikan tanah sehingga masyarakat selaku stakeholder dalam 

kebijakan PTSL dapat berupaya memperoleh sertipikat hak kepemilikan 

tanah. Sertipikat merupakan bukti legalitas keabsahan kepemilikan secara 

yuridis yang dapat menjadi salah satu dokumen pendukung untuk 

memperoleh kemudahan fasilitas pembiayaan dalam otoritas keuangan. 

Sehingga secara tidak langsung, kemudahan memperoleh legalitas 

kepemilikan tanah turut mempengaruhi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Hal senada juga disampaikan Tokoh Masyarakat Borong  yang 

mengemukakan bahwa: 

Program ini sangat bermanfaat bagi kami jadi kami sudah 
memiliki sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Biaya 
juga yang dikeluarkan dalam pengurusan program ini sangat 
terjangkau  membuat saya secara pribadi sangat antusias dengan 
program PTSL ini (Wawancara HM, 13 Mei 2020 ) 
 

Dari hasil wawancara terlihat bahwa sebagai tokoh masyarakat yang 

mewakili komunitas masyarakat disekitarnya merasakan dampak positif 

dari program PTSL  

Dengan program PTSL yang dirasakan masyarakat bahwa program 
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yang dikenalkan memberikan keringanan dan kemudahan kepada anggota 

masyarakat dalam hal kepemilikan sertipikat tanah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Borong 

sehubungan dengan isi kebijakan pada Program PTSL, dikatakan bahwa: 

Program ini sangat bermanfaat bagi kami jadi kami sudah 
memiliki sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Biaya 
juga yang dikeluarkan dalam pengurusan program ini sangat 
terjangkau dan  secara pribadi sangat antusias dengan program 
PTSL ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang belum 
mempunyai sertipikat tanah atau bukti atas kepemilikan tanah. 
Program PTSL ini merupakan program nasional yang dilakukan 
secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang dibiayai oleh 
Negara  dengan hanya menyiapkan biaya Materai, serta patok 
batas, BPHTB   tentunya masyarakat dapat menjangkau dan 
sangat terbantu dalam mengikuti program PTSL ini. Kita tentunya 
ingin agar program PTSL ini dapat terus berjalan (Wawancara SI, 
8 Mei 2020 ) 
 

Dari wawancara diatas diketahui bahwa  selaku tokoh masyarakat, 

sebagai perwakilan dari anggota masyarakat  merasakan manfaat dari isi 

kebijakan yang ada.  

Program PTSL dirasakan sangat membantu kepemilikan sertipikat 

tanah bagi anggota masyarakat yang belum memiliki sertipikat kepemilikan 

atau bukti   hak atas tanah dengan biaya  terjangkau dan tidak membebani 

masyarakat. 

  Dampak yang dirasakan masyarakat dalam program PTSL ini 

sangat bermanfaat. Masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah 

akhirnya sudah memiliki sertipikat tanah melalui program PTSL, dalam 

pengurusan pendaftaran tanah sampai diberikan sertipikat tidak memakan 

biaya, dibiayaai oleh Negara melalui APBN, kecuali terkait  penyediaan 

Patok Batas, Materai,  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan 
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juga Pajak Penghasilan. yang menjadi tanggung jawab masyarakat, 

sehingga masyarakat  antusias untuk mengikuti program PTSL. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa implementasi 

kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan di kota 

Makasar pada tahun 2019 di tiga kelurahan memberikan dampak yang 

sangat bermanfaat kepada masyarakat khususnya bagi yang belum 

memiliki sertipikat tanah, dan juga masyarakat  dengan program ini   dapat 

memanfaatkan sertipikat tanah yang dimiliki untuk meningkatkan 

kesejahteraan. 

3. Dukungan Masyarakat 

Dukungan masyarakat ialah  keterlibatan  penuh seluruh elemen 

masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan 

program PTSL bersama petugas dari kantor Pertanahan  Kota Makassar,  

Jajaran Pemerintah setempat serta Instansi terkait,  demi tercapainya 

tujuan PTSL untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan 

perlindungan hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, 

lancar, aman, adil, Merata dan terbuka secara akuntabel, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan kemakmuran masyarakat dan ekonomi 

negara, oleh Bapak Abdul Gafur, S.H., M. Adm., Pemb. Kepala Kelurahan 

Borong, masyarakat sangat antusias menjalankan program PTSL ini   

mengatakan bahwa: 

Proses pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Kantor 
Pertanahan Kota Makassar berjalan dengan baik, antusiasme 
masyarakat tinggi, masyarakat paham betul akan perlunya 
Sertipikat Hak atas Tanah, mereka menyambut sangat baik dan 
positif, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di 
Kementerian ATR/BPN dan saya sebagai masyarakat Kelurahan 
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Borong sangat mengapresiasi kegiatan PTSL ini. Mulai dari 
tahapan penetapan lokasi sampai terbitnya sertipikat berjalan 
lancar tanpa masalah yang berarti, kedepannya target untuk 
kelurahan borong agar ditambah karena masih banyak 
masyarakat yang membutuhkan kegiatan pensertipikatan gratis 
ini”. (Wawancara AG, 20  Mei 2020). 
 

Wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan 

Borong sangat antusias untuk mendaftarkan tanahnya pada pelaksanaan 

program PTSL. 

Antusiasme ini membuktikan bahwa program PTSL mendapat 

dukungan penuh dari masyarakat dalam pencapaian tujuan dari kebijakan 

PTSL yang telah ditetapkan oleh Pemerintah selaku regulator dan 

pemangku kebijakan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan 

yang dapat dijalankan sehingga mencapai tujuan kebijakan yang 

diharapkan. Respon positif terhadap kinerja pelayanan dalam suatu 

kebijakan publik turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmawati  salah seorang 

warga   Tamangapa.  

Saya puas terhadap pelayanan PTSL yang diberikan oleh Kantor 
Pertanahan Kota Makassar dan berharap semoga PTSL di tahun 
berikutnya kelurahan kami masih ditetapkan sebagai lokasi 
PTSL. (Wawancara RI,  3 Juni  2020) 
 

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa adanya kepuasan yang 

dirasakan oleh masyarakat dalam pelayanan program PTSL oleh  Kantor 

Pertanahan Kota Makassar. 

Hal senada disampaikan oleh Ibu Hajjah Rusniah SE   yaitu: 

Saya mewakili masyarakat dari kelurahan Manggala 
mengungkapkan rasa kepuasan kami terhadap Kantor 
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Pertanahan Kota Makassar dengan adanya PTSL ini, semoga 
tahun depan Kelurahan kami masih ditetapkan sebagai lokasi 
PTSL lagi, aamiin”. (Wawancara HR, 17 Mei 2020) 
 

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa masyarakat merasa 

puas dalam pelayanan program PTSL oleh perwakilan dari Kantor 

Pertanahan Kota Makassar. 

Kepuasan publik terhadap implementasi kebijakan menunjukkan 

respon untuk keinginan menambah volume pelayanan. Volume pelayanan 

baik dari segi waktu dan jumlah harus tetap dengan target capaian yang 

ingin dihasilkan dalam suatu kebijakan. Kebijakan PTSL yang dicanangkan 

mengacu pada target capaian tahun 2025.   

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak 

H. Abdul Rasyid, R, S.E. M.M. kepala Kelurahan Tamangapa, Kecamatan 

Manggala adapun pernyataan dari Pak Lurah Tamangapa,  

Kegiatan PTSL ini , masyarakat sangat antusias yang tinggi 
sangat membantu kami dalam penerbitan sertipikat karena pada 
dasarnya kegiatan PTSL ini tidak memungut biaya masyarakat 
untuk menerbitkan sebuah sertipikat sehingga masyarakat 
ekonomi menengah ke bawah pun dapat ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan ini, menghindari Sengketa Pertanahan dan 
memberikan kepastian hukum Hak atas Tanah. seandainya 
pelaksanaan kegiatan ini ada terus tiap tahun sehingga seluruh 
Kelurahan di Kecamatan Manggala dapat bersertipikat lengkap. 
(Wawancara 18  Mei 2020) 

 
 Dari Wawancara diatas terlihat bahwa Program PTSL mendapat 

sambutan yang baik dari masyarakat. Hak ini dibuktikan dengan 

antusiasme dari masyarakat dari semua golongan untuk berpatisipasi 

mendaftarkan tanahnya pada program PTSL. 

Sedangkan pernyataan dari Saudara  Misbahuddin, masyarakat 

Tamangapa, yang selalu mendampingi Masyarakat yaitu : 
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Sejak kegiatan awal pada saat kantor pertanahan melakukan 
koordinasi kepada seluruh Jajaran di Kecamatan Manggala, kami 
yakin kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan sukses, dengan 
melihat kesungguhan hati seluruh pelaksana kegiatan dan animo 
masyarakat yang sangat tinggi. Dengan adanya sertipikat 
kepemilikan tanah ini, nantinya juga dapat mempunyai modal 
untuk membuka usaha dengan mendaftarkan sertipikat Hak 
Tanggungan”. (Wawancara 18  Mei 2020) 

Dari wawancara diatas terlihat bahwa program PTSL mendapat 

dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan keyakinan dari 

masyarakat akan kesuksesan program PTSL. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak 

Andi Anshar, AP. SSTP., MSI.  Kepala Kelurahan Manggala, Kecamatan 

Manggala terkait dukungan masyarakat: 

Masyarakat sangat antusias atas kegiatan ini,  sangat membantu 
kami dalam penerbitan sertipikat karena pada dasarnya kegiatan 
PTSL ini tidak memungut uang masyarakat peran aktif jajaran 
Kantor Pertanahan Kota Makassar sangat tinggi, tidak kenal 
lelah, pagi, siang sampai lama mereka mereka menemani, 
menerima dan menyeleksi berkas , sangat apresiasi atas 
kegigihan jajaran BPN dan aparat kelurahan dan Jajaran, untuk 
menerbitkan sertipikat sehingga masyarakat ekonomi menengah 
ke bawah pun dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini” dapat 
menghindari sengketa Pertanahan dan memberikan kepastian 
hukum Hak atas Tanah , kami menginginkan kegiatan ini ada tiap 
tahunnya .  sehingga seluruh Kelurahan di kecamatan Manggala 
dapat bersertipikat lengkap. Dengan penerbitan sertipikat tanah 
memberikan kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah. 
Serta nantinya dapat membantu masyarakat dari segi 
permodalan. (Wawancara 8 Mei 2020) 
 

Wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan 

Manggala sangat antusias untuk mendaftarkan tanahnya pada 

pelaksanaan program PTSL. Antusiasme di tunjukkan dengan apresiasi 

masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya pada Program PTSL. 

Selanjutnya hasil Wawancara kami dengan Saudara  Haji Sikki 

merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamangapa  terkait dengan dukungan 
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masyarakat dalam Program PTSL, yaitu:  

Masyarakat  mengharapkan kegiatan ini berkelanjutan, karena 
masih banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan haknya, 
untuk obyek yang ada permasalan dipelajari berkasnya lalu  
dilakukan pendekatan  serta  dilakukan mediasi dengan Pak 
Lurah dan jajaran, apabila tidak tercapai  maka permohonan 
penerbitan sertipikatnya tidak dapat dilanjutkan. (Wawancara 3 
Juni  2020) 
 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Program PTSL 

mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan keinginan 

masyarakat agar Program PTSL dapat berlanjut terus. 

Demikian juga hasil wawancara kami dengan Saudari Rahmawati 

merupakan Warga masyarakat Kelurahan Tamangapa terkait dengan 

dukungan masyarakat dalam Program PTSL . yaitu:  

Kegiatan PTSL sangat membantu masyarakat untuk 
mensertipikatkan tanahnya. Aparat Kantor Pertanahan bekerja 
dengan professional aktif bersama masyarakat mendatangi 
rumah warga menanyakan apakah tanah mereka sudah 
bersertipikat atau belum dan melihat kelengkapan berkas 
masyarakat untuk dilengkapi dan didaftarkan. (Wawancara 3  
Juni 2020) 
 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Program PTSL 

mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan aparat Kantor 

Pertanahan selalu siap sedia membantu kesulitan warga dalam proses 

kepemilikan bukti atas hak tanah mereka. 

Kepuasan masyarakat terhadap penerbitan sertipikat ini menjadi 

tolok ukur implementasi kegiatan PTSL di Kota Makassar bahwa Kantor 

Pertanahan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

seluruh pihak masyarakat terkhusunya kepada masyarakat yang memiliki 
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tingkat perekonomian rendah sehingga pencapaian kinerja ASN yang baik 

dapat terwujud di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Makassar. 

Tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu dampak yang 

dihasilkan dari isi kebijakan yang diimplementasikan dengan baik oleh 

implementor. Dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat, maka respon 

positif merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan. 

4. Pembagian Potensi 

Dalam hal ini kantor Pertanahan kota Makasar saling berkoordinasi 

dengan kantor kelurahan, tempat yang telah ditentukan atau lokasi peserta 

dalam pengimplementasian program PTSL. Koordinasi dilakukan untuk 

menyelaraskan visi dan misi dalam pencapaian dari tujuan Program PTSL, 

berdasarkan tugas dan fungsi masing masing pelaksana kegiatan yang 

akan diimplementasikan ke masyarakat. Sebagaimana yang dikemukan 

oleh Siagian(2001:05-22) menyatakan, bahwa koordinasi merupakan 

kegiatan yang menyatukan berbagai kegiatan yang saling berbeda-beda 

akan tetapi mempunyai tujuan yang saling berhubungan. Sasaran utama 

koordinasi adalah untuk menciptakan “unity action” yang pada gilirannya 

akan menjamin keterpaduan pelaksanaan dan sekaligus meningkatkan 

efesiensi, efektivitas dan produktivitas kerjasama komponen yang terlibat. 

Koordinasi yang dilakukan oleh Aparat dari Kantor Pertanahan 

beserta aparat kelurahan bermaksud menyamakan pemikiran dan tindakan 

yang akan di tempuh dalam implementasi kebijakan PTSL. Koordinasi 

lanjutan dilakukan di kelurahan dengan tahapan yang dimulai mengundang 
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dan membuka pendaftaran bagi masyarakat setempat untuk mengikuti 

program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Untuk mengetahui 

pembagian potensi dan yang dilaksanakan maka dilakukan wawancara 

dengan informan  yang mengemukakan bahwa : 

Hasil wawancara dengan  Lurah Tamangapa sehubungan dengan 

pembagian potensi pada Program PTSL bahwa:  

Sebelum melaksanakan Program PTSL ini kita adakan Rapat  
bertempat di Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk  membahas 
mengenai program PTSL ini  kepada Petugas yang telah dibentuk 
agar dalam pelaksanaanya para petugas dapat bekerja sesuai 
Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, agar 
informasi dan koordinasi berjalan cepat , kami memanfaatkan 
seluruh potensi yang dimiliki, seluruh komponen yang ada bekerja 
dengan maksimal,  agar target yang diberikan dapat tercapai 
dengan baik dan sukses.  (Wawancara 18 Mei 2020 )  
 

 

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa koordinasi dilakukan 

melaui rapat pembahasan serta ketentuan yang berlaku dalam Program 

PTSL. Rapat pembahasan ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Makassar dengan mengundang stakeholder terkait. 

Rapat pembahasan juga dimaksudkan sebagai koordinasi 

bagaimana program PTSL dapat tercapai dengan baik dan sukses dengan 

memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota 

Makassar serta pembagian kerja yang jelas bagi petugas yang telah 

ditunjuk dalam Program PTSL ini. 

 Untuk mengetahui pembagian potensi dan yang dilaksanakan maka 

dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala seksi hubungan 

hukum Pertanahan sehubungan dengan pembagian potensi pada Program 
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PTSL yang mengemukakan bahwa: 

Kami diberi target dari Kementerian ATR/BPN dan Kanwil ATR/ 
BPN Provinsi Sulawesi Selatan  kemudian kami konsultasi ke 
kelurahan ini berapa DHKP,kemudian berapa yang telah ber 
sertipikat sehingga kita sesuaikan target dengan jumlah 
masyarakat yang belum mempunyai sertipikat. Lalu kita berikan 
wewenang ke kantor kelurahan untuk melakukan proses 
Pengisian formulir, serta kelengkapan berkas  kepada masyarakat 
yang ingin mendaftarkan tanahnya. . (Wawancara K, 21  Mei 
2020) 

 

Dari Wawacara diatas terlihat bahwa tugas yang diberikan terkait 

dengan pembagian potensi kepada seksi hubungan hukum pertanahan 

bahwa, adanya pendelegasian pendaftaran formulir tanah masayarakat 

kepada pihak kelurahan, yang selanjutnya pihak kelurahan akan 

menyampaikan data peserta program PTSL. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Borong 

terkait pembagian potensi dikemukakan sehubungan dengan pembagian 

potensi pada Program PTSL: 

Sebelum proyek ini dijalankan di kelurahan pihak kantor 
Pertanahan konsultasi dengan kami mengenai DHPK kelurahan 
juga masyarakat yang sudah dan belum memiliki sertipikat tanah. 
Lalu Kantor Kelurahan diberikan wewenang, kami membuka 
pendaftaran ke pada masyarakat untuk program ini, masyarakat 
juga terlibat dan bertanggung jawab sampai pada proses 
pemberian sertipikat kepada masyarakat. . (Wawancara 20  Mei 
2020) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak ambo Tuwo sehubungan 

dengan pembagian potensi pada Program PTSL 

Kantor Pertanahan yang bekerjasama dengan perangkat 
kelurahan  tentunya  melihat  potensi  tanah atau obyek  yang  
memiliki kelengkapan berkas untuk diproses secara cepat dan 
memberikanwewenang dan tanggung jawab dalam proses 
program pelaksa PTSL  . (Wawancara  5 Juni 2020) 
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 Potensi sumber daya pelaksana yang dimiliki dalam implementasi 

kebijakan PTSL memastikan upaya pencapaian target dan sasaran 

kebijakan yang diharapkan. Pembagian potensi meliputi adanya struktur 

organisasi yang jelas, pembagian tugas pokok dan fungsi setiap lini 

organisasi yang jelas dan target kebijakan baik berupa volume kegiatan 

maupun produk kebijakan yang diberikan kepada implementor.  

Petugas PTSL setelah diberikan target dari Kementerian ATR BPN  

selanjutnya Kantor Wilayah ATR/BPN menindak lanjuti dengan 

memberikan target kemasing masing Satker dalam hal ini Kantor 

Pertanahan se Sulawesi Selatan  kemudian berkonsultasi ke kelurahan 

kelurahan tempat dilaksanakannya program PTSL ini untuk menanyakan 

berapa di DHKP, kemudian menanyakan ada berapa yang sudah 

mempunyai sertipikat tanah yang ada jadi kita sesuaikan target dengan 

jumlah masyarakat yang belum mempunyai sertipikat tanah. Kemudian 

kantor Pertanahan memberikan wewenang ke kantor Kelurahan untuk 

melakukan proses administrasi sebagaimana yang tertera dalam aturan 

program PTSL bagi masyarakat yang ingin mendaftar kan tanahnya agar 

dibuatkan sertipikat  tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. 

Kantor Pertanahan berkonsultasi dengan kantor kelurahan 

mengenai DHKP kelurahan dan masyarakat yang belum mempunyai 

sertipikat. Setelah itu kantor pertahanan memberikan wewenang ke kantor 

Kelurahan untuk membuka pendaftaran ke masyarakat bagi yang ingin 

mengikuti program PTSL ini dan juga bertanggung jawab selama proses 

pelaksanaan program PTSL ini sampai proses pemberian sertipikat tanah 
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kepada masyarakat. 

Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku kepala kelurahan 

Manggala yang mengemukakan bahwa: 

Jadi setelah berkoordinasi dengan petugas dari kantor 
Pertanahan kami diberikan wewenang dalam pembentukan 
petugas program PTSL ini dan juga kita diberikan tanggung jawab 
selama proses program PTSL ini berlangsung mulai dari kita 
membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendaftar kan 
tanahnya sampai pemberian sertipikat tanah kepada masyarakat. 
Kita juga membantu masyarakat dalam proses urusan 
administrasi dalam kelengkapan berkas agar memenuhi syarat 
untuk diterbitkan sertipikat tanah . (Wawancara AA, 8  Mei 2020) 
 

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa koordinasi dilakukan oleh 

Lurah Manggala bersama petugas Kantor Pertanahan Makassar yang 

bertujuan pemberian kewenangan kepada kelurahan  untuk membentuk 

petugas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program PTSL.  

Senada dengan hal tersebut diatas, hasil wawancara dengan Kepala 

Kelurahan Borong terkait pembagian potensi dikatakan bahwa: 

Berdasarkan rapat koordinasi yang telah dilakukan bersama 
petugas Kantor Pertanahan, kami dari kelurahan diberikan 
wewenang dan tanggung jawab dalam pembentukan petugas 
program PTSL juga selama proses program berhasil ini 
berlangsung yang dimulai dari membuka pendaftaran bagi 
masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah untuk dibuatkan 
sertipikat tanah sampai pemberian sertipikat tanah. Perangkat 
kelurahan yang membantu masyarakat dalam proses urusan 
administrasi dalam kelengkapan berkas agar dapat memenuhi 
syarat untuk mengikuti program PTSL ini . (Wawancara AG, 20  
Mei 2020). 
 
Hasil wawancara memperlihatkan bahwa koordinasi antara Kantor 

Pertanahan Makassar dan Lurah Borong diputuskan adanya pendelegasian 

kewenangan kepada kelurahan untuk membentuk petugas yang 
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bertanggungjawab atas pelaksanaan Program PTSL.  

 Hal senada juga disampaikan oleh informan selaku kepala kelurahan 

Tamangapa yang mengemukakan bahwa 

Dari hasil rapat koordinasi, Kantor Pertanahan memberikan kami 
wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk 
mendampingi masyarakat yang mengikuti proses program PTSL 
ini. Mulai dari membuka pendaftaran,dipetakan lalu pengukuran  
sampai menetapkan bahwa tanah ini berhak untuk diterbitkan 
sertipikat sebagai bukti sah kepemilikan tanah . (Wawancara 
AR,18  Mei 2020) 
 

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa koordinasi antara Kantor 

Pertanahan Makassar dan Lurah Tamangapa bahwa untuk kelancaran 

program PTSL, petugas dari Kelurahan Tamangapa diberi kewenangan 

dan tanggung jawab dalam pendampingan kepada warga yang mengikuti 

program  PTSL. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Penetapan Hak 

terkait dengan pembagian potensi pada Program PTSL bahwa: 

Untuk kelancaran dan kesuksesan Program PTSL, kami 
mengadakan rapat koordinasi untuk memberikan kepastian 
pembagian tugas dan kewenangan dari unsur-unsur terkait, yaitu 
Kantor pertanahan dan Kantor Kelurahan Tamangapa, Manggala 
dan Borong. selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Makassar 
memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada kantor 
Kelurahan untuk mendampingi masyarakat dalam mengikuti 
program PTSL ini. Mulai dari membuka pendaftaran, 
Pengambilan Data Yuridis,  Pengukuran,  dan menetapkan bahwa 
tanah ini telah memenuhi syarat dan berhak untuk dibuatkan 
sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah. 
(Wawancara, 10  Juni 2020) 
 
Dari hasil wawancara diatas nampak jelas bahwa pembagian 

potensi dilakukan melalui koordinasi terkait dengan pembagian tugas dan 
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kewenangan kepada pihak kelurahan,  pendaftaran sampai dengan 

penerbitan sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan  hak atas  tanah. 

 Koordinasi dari  implementor yang bertugas dan membahas 

mengenai kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar dalam 

pelaksanaanya para petugas PTSL dapat bekerja sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan sehingga terhindar dari adanya tumpang tindih dalam 

pembagian tugas. Koordinasi yang terlaksana dengan baik sejak 

pendaftaran peserta Program PTSL hingga terbitnya sertipikat tanah 

sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, menjadikan tujuan dari 

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap tercapai 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal 

ini Kementria-n ATR/BPN Republik Indonesia. 

 

D. Pencapaian Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor 

Pertanahan Kota Makassar 

Pelaksanaan kegiatan PTSL di Kota Makassar yang telah dilakukan 

sejak tahun 2017 hingga 2019 dari tahun ke tahun semakin membaik dan 

selalu mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan karena 

adanya dukungan dari berbagai pihak sehingga pelaksaan suatu kegiatan 

dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Untuk target bidang tanah 

PTSL di Kota Makassar di tahun 2019 yaitu 1.997 bidang tanah yang 

tersebar di 3 Kelurahan dan Kantor Pertanahan Kota Makassar pun mampu 

mencapai target tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan. Berdasarkan hasil telaah dokumen menunjukkan pencapaian 
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target bidang tanah di tiap kelurahan dapat diketahui melalui tabel berikut :  

 

Tabel 4.8. Pencapaian Target Pelaksanaan PTSL di 
Kota Makassar Tahun 2019 

No Kelurahan Target Bidang Capaian  

1 Tamangapa 900 900 

2 Manggala 500 500 

3 Borong 597 597 

Jumlah 1.997 1.997 

 

Meskipun target PTSL di kantor Pertanahan Kota Makassar 

mencapai target, namun kegiatan ini tidak pernah terlepas dengan adanya 

Faktor Penghambat seperti terdapat masyarakat yang tidak berdomisili di 

lokasi yang menjadi obyek PTSL, terdapat beberapa masyarakat yang 

bidang tanahnya tidak memiliki berkas lengkap, sehingga agak mempersulit 

penerbitan sertipikat, juga terdapat masyarakat yang kurang mempunyai 

bukti alas hak, domisili masyarakat tidak berada dilokasi yang dimohonkan 

sertipikat dan terdapat lokasi yang sulit dilakukan pengukuran pada saat 

musim hujan.  

Namun akhirnya, kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan  Kota Makassar tetap berjalan dengan baik dan mencapai 

target. 

 

E. Pembahasan 

a) Informasi 

Informasi dalam penelitian ini adalah proses penyampaian 

kebijakan PTSL kepada masyarakat. Informasi berisi maksud, tujuan 
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dan harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam hal ini Kantor 

Pertanahan Kota Makassar. Hubungan yang baik antar-pelaksana di 

Kantor Pertanahan, Kepala Kelurahan, Tokoh masyarakat,  serta 

elemen lainnya sangat mendukung dalam penyampaian informasi yang 

akan diberikan. Penyampaian informasi   kepada masyarakat luas 

mengenai aturan dalam pelaksanaan kebijakan peraturan Menteri 

Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 8 

Tahun 2018 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis 

lengkap, serta seluru Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan 

kegiatan PTSL,  Informasi yang Komprehensife/menyeluruh kepada 

masyarakat khususnya warga di Kelurahan Tamangapa, Kelurahan 

Borong, dan Kelurahan Manggala. Informasi mengenai program PTSL 

disampaikan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, brosur maupun 

media massa seperti media cetak dan media elektronik.  

Informasi dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kota 

Makassar menunjukkan bahwa adanya keterlibatan lembaga mitra 

dalam kegiatan sosialisasi sehingga terdapat koordinasi yang baik 

antar lini organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi 

program PTSL. Sedangkan informasi yang dilakukan dalam 

implementasi program PTSL kepada masyarakat yang dilaksanakan 

oleh pemerintah tingkat Kelurahan dengan adanya sosialisasi pada 

kegiatan ibadah dan pemanfaatan media daring sebagai sarana efektif 

untuk sosialisasi program. 

Aspek informasi dalam implementasi program PTSL tidak akan 
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berjalan dengan baik apabila pelaksana implementasi tidak memahami 

program dengan baik. Keberhasilan implementasi program PTSL di 

Kantor Pertanahan Kota Makassar mencapai target program yang 

diharapkan dikarenakan adanya profesionalisme yang ditunjukkan oleh 

SDM pelaksana.  Sehingga upaya peningkatan kinerja SDM pelaksana 

melalui rapat dan pelatihan menjadi bentuk pelaksanaan implementasi 

yang paling efektif agar terjadi penyamaan persepsi, visi dan misi 

terhadap kebijakan program PTSL. 

b) Isi kebijakan 

Isi kebijakan terdiri dari Peraturan peraturan yang yang menjadi 

Dasar Hukum kegiatan PTSL sesuai Khirarki Perundang undangan, 

Mulai dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap, serta Petunjuk Teknis dan aturan aturan lainnya. adalah sejauh 

mana dampak yang diberikan Aparatur Kantor Pertanahan Kota 

Makassar, Institusi terkait  kepada kepentingan kelompok  sasaran yang 

termuat dalam kebijakan mengenai program PTSL yang bertujuan untuk 

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 

mencegah sengketa dan konflik Pertanahan. Atas dasar ketentuan 

diatas, perlu adanya Tindakan pemerintah serta kesadaran masyarakat 
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dalam rangka pendataan dan Pendaftaran tanah demi terwujudkan tertib 

administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat 

Indonesia. 

c) Dukungan masyarakat  

Dukungan masyarakat merupakan bentuk keterlibatan penuh 

seluruh elemen masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam 

proses pelaksanaan program PTSL bersama petugas dari kantor 

Pertanahan nasional Kota Makassar, Jajaran Pemerintah setempat 

serta Instansi terkait, demi tercapainya tujuan PTSL ini untuk 

percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hak atas 

tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, 

Merata dan terbuka secara akuntabel, sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta 

mencegah sengketa dan konflik Pertanahan. Atas dasar ketentuan di 

atas, perlu adanya Tindakan pemerintah serta kesadaran masyarakat 

dalam rangka pendataan dan pendaftaran  tanah demi terwujudkan 

tertib administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat 

Indonesia. 

Simatupang dan Akib (2018) mengemukakan bahwa jika 

lingkungan (masyarakat) berpandangan positif terhadap suatu 

kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif (partisipasi) 

sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan (efektivitas) 

implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan 

negatif maka akan terjadi benturan sikap (konflik) sehingga proses 
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implementasi terancam gagal, seperti fenomena konflik yang melanda 

negeri kita akhir-akhir ini. lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu 

pula dipertahankan kepatuhan kelompok. 

Dukungan masyarakat dalam implementasi program PTSL 

merupakan bentuk partisipasi secara langsung yang dapat dimaknai 

sebagai bentuk kepedulian dengan keikutsertaan masyarakat dalam 

program PTSL. Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan 

adalah salah satu instrumen untuk mencapai dampak kebijakan yang 

lebih baik.  

d) Pembagian Potensi 

Pembagian potensi disini berkaitan dengan koordinasi yang 

dilakukan antara stakeholder para pelaksana kegiatan  dalam 

implementasi kebijakan. Dalam berkoordinasi kemudian dibahas 

pembagian kewenangan dan tugas dari masing-masing stakeholder, 

untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam 

mengimplementasikan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. 

Pelaksanaan kegiatan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kota 

Makassar kemudian memberikan kewenangan kepada Kantor 

Kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat surat-surat 

terkait  kepemilikan hak atas tanah,  surat pernyataan pemohon, surat 

keterangan waris, serta bukti hak yang menjadi dasar untuk penerbitan 

Hak Atas Tanah yang merupakan kewenangan dari pemerintah 

setempat   serta  masyarakat untuk terlibat dalam proses pelaksanaan 
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program PTSL. Adanya kewenangan dan pembagian wewenang dalam 

pengorganisasian implementasi program yang jelas mendukung 

keberhasilan implementasi program. Sumber Daya Manusia  pelaksana 

yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam implementasi 

program dapat mengoptimalkan implementasi program hingga 

tercapainya target program yang diharapkan.  

Agar pembagian wewenang jelas, maka diperlukan Standar 

Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan hasil tuntutan internal 

akan kepastian waktu, sumber daya dan persyaratan konsistensi dalam 

struktur kerja yang kompleks dan luas. (Winarno, 2005). Ukuran 

mendasar dari SOP atau proses kerja ini sering digunakan untuk 

mengatasi situasi khas di banyak industri publik dan komersial. Dengan 

menggunakan SOP, pelaksana dapat memaksimalkan waktu yang 

tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan kegiatan pejabat 

dalam organisasi yang rumit dan luas, sehingga dapat menimbulkan 

fleksibilitas dan keseragaman yang besar dalam penerapan aturan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan hasil analisis yang dilakukan maka dihasilkan 

kesimpulan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu 

implementasi kebijakan PTSL ini, telah berjalan secara optimal dan efektif 

yang telah di analisis dengan menggunakan 4 (empat) indikator pengukuran 

implementasi kebijakan yaitu : 

1. Implementasi kebijakan program Pendaftaran Sistematis Lengkap di 

Kantor Pertanahan Kota Makassar sudah terlaksana.  

2. Aspek informasi dalam implementasi program PTSL pada Kantor 

Pertanahan Kota Makassar menunjukkan adanya bentuk kegiatan 

yang mendukung pencapaian target program melalui kegiatan 

sosialisasi program dan penyuluhan. Dukungan terhadap aspek 

informasi ditunjukkan dengan pemahaman yang baik yang dimiliki 

oleh SDM pelaksana terhadap program. 

3. Adanya ketentuan Peraturan – peraturan  dan Petunjuk Teknis yang 

menjadi dasar pelaksanaan kegiatan PTSL di Kota Makassar dalam 

konteks isi kebijakan sehingga implementasi program dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mencapai target program 

secara optimal. 
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4. Respon positif masyarakat terhadap implementasi program PTSL 

menunjukkan adanya dukungan masyarakat terhadap implementasi 

program. 

5. Adanya pembagian potensi yang pada dasarnya berkaitan dengan 

kinerja koordinasi yang intensif antara para pelaksana kegiatan 

dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Makassar, Kantor Kelurahan, 

dan masyarakat, Dalam berkoordinasi kemudian dibahas pembagian 

kewenangan dan tugas dari masing masing stake holder untuk 

menghindari terjadinya tumpang tindih dalam mengimplementasikan 

kebijakan PTSL . 

 
B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka penulis 

menyarankan hal-hal berikut ini: 

1. Kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Makassar, serta para 

pelaksana kegiatan, agar terus meningkatkan kualitas diri,  

meningkatkan Sumber Daya yang mereka miliki baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas  serta memberikan pelayanan yang terbaik terhadap 

masyarakat. 

2. Seluruh Pelaksana Kegiatan PTSL Berusaha dengan maksimal  untuk 

selalu mencapai target PTSL  di tahun-tahun berikutnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengembangkan 

penelitian ini sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait 

kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
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