
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat 

manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir 

sampai meningggal dunia manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan 

sumber kehidupan.  Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia.  

Tanah adalah sumber kehidupan, kekuasaan, dan kesejahteraan. Eksistensi 

tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi 

ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah 

merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup 

dan kehidupan, sedangkan capital asset tanah merupakan faktor modal dalam 

pembangunan.   

Sesuai dengan sifatnya yang multidimensional dan sarat dengan persoalan 

keadilan, permasalahan tentang pertanahan seakan tidak pernah surut. Pengaturan 

tentang struktur pertanahan/keagrarian telah disadari sejak berabad-abad lamanya 

oleh negara-negara didunia. Perombakan dan pembaharuan struktur 

pertanahan/keagrarian dilakukan untuk memenuhi asas keadilan dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi nyatanya bukannya semakin sejahtera 

malah semakin membuat masyarakat semakin mempermasalahkan tanah.  

Menyadari nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam 



secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Konstitusi, Pasal 33 

Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. 

Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan 

bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang 

diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh 

karena itu, pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih 

diarahkan bagi semakin terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan,  

penggunaan tanah, pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, terutama 

administrasi pertanahan sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan 

pada umumnya dapat terwujud. 

Untuk itu berdasarkan Tap MPR No. IV/MPR/1978 ditentukan agar 

pembangunan di bidang pertanahan diarahkan untuk menata kembali penggunaan, 

penguasaan, dan pemilikan tanah. Atas dasar Tap MPR No. IV/MPR/1978, 

Presiden mengeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan 

Catur Tertib Bidang Pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres No. 7 Tahun 

1979 salah satunya adalah tertib administrasi pertanahan. Tertib Administrasi 

Pertanahan diarahkan pada program: 

1) Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan. 

2) Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi 

masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan 

tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyusunan data dan 



daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-

tanah absente dan tanah-tanah negara. 

3) Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di Kantor Agraria 

maupun di kantor PPAT. 

4) Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan hak 

atas tanah. 

Dengan adanya tertib administrasi pertanahan dimaksud bahwa data-data 

setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, 

kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap 

urusan yang menyangkut tanah. Administrasi Pertanahan merupakan bagian dari 

Administrasi Negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat di bidang pertanahan. Penyelenggaraan administrasi ini merupakan 

tugas Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional 

dan sektoral, dan visi dari Badan Pertanahan Nasional R.I itu sendiri adalah 

“menjadikan lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. 

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik, Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia (BPN RI) telah membentuk kebijakan-kebijakan 

mengenai sistem administrasi pertanahan yang seharusnya dapat terlaksana 

dengan baik secara menyeluruh pada setiap Kantor Pertanahan di seluruh 

Indonesia sesuai dengan kedudukan BPN RI dalam Perpres No. 10 Tahun 2006.  



Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan pertanahan Nasional 

Republik Indonesia di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui 

kepala Kanwil (Kantor Wilayah) BPN. Kantor Pertanahan yang merupakan salah 

satu kantor “public service” yang bersifat tunggal (tidak ada saingan) harus 

mampu memberikan kepuasan pada pelanggan dimana tugas utamanya yaitu 

pelayanan masyarakat di bidang administrasi pertanahan yang meliputi fungsi-

fungsi sebagai berikut : pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-

hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, informasi pertanahan. 

Sesuai dengan berlakuknya UU No. 32 Tahun 2004, maka pelaksanaan 

pemerintahan di Daerah dilaksanakan dengan cara desentralisasi, sehingga 

Pemerintahan Daerah mempunyai kewewenang untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri dalam rangka mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Perubahan ini 

tidak hanya di bidang Pemerintahan Daerah, tetapi juga di bidang pertanahan, 

sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Perubahan pola penyelenggaraan 

pemerintahan, dengan ekspresi desentralisasi, sesungguhnya telah mulai diatur 

Pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan “pertanahan adalah 

kewenangan pemerintahan kabupaten/kota”. Namun dalam perkembangannya 

terjadi perubahan fundamental, sebagaimana terlihat pada Pasal 13 dan Pasal 14 

UU No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 yang 

menyatakan: baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/kota hanya 

memiliki kewenangan di bidang pelayanan pertanahan sebagai urusan wajib. Pasal 



tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 

Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Pasal 2 ayat (4) 

menyebutkan adanya 31(tiga puluh satu) urusan wajib yang diserahkan kepada 

Daerah, salah satu diantaranya adalah urusan pertanahan. Jadi, Kabupaten 

Kuantan Singingi telah mengurus pertanahan melalui Kantor Pertanahan. 

Untuk mengetahui kewenangan pemerintah di bidang Pertanahan, baik 

pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana terdapat dalam Keputusan 

Presiden (Kepres) No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang 

Pertanahan dalam pasal 1 dan 2, berikut rinciannya: 

a. Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Pertanahan 

Adapun yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam bidang 

pertanahan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Kepres No. 34 tahun 2003 

meliputi: Penyusunan basis data tanah-tanah asset Negara/Pemerintah/ Pemerintah 

Daerah di seluruh Indonesia. Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam 

pelayanan dan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan 

pemilikan, yang dihubungkan dalam e-government, e-commerce, dan e-paymen. 

Pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi 

citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan 

landreform dan pemberian hak atas tanah. Pembangunan dan pengembangan, 

pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan melalui tanah melalui system 

informasi geografis, dengan mengutamakan penetapan sawah beririgasi, dalam 

rangkan memelihara ketahanan pangan nasional. 



b. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan 

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimanan termuat dalam 

Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di 

Bidang Pertanahan menyebutkan tentang bagian kewenangan pemerintah di 

bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. 

Kewenangan tersebut antara lain: Pemberian izin lokasi. Penyelenggaraan 

pengadaan tanah untuk pembangunan. Penyelesain sengketa tanah garapan.  

Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Penetapan 

subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan 

maksimum dan tanah absentee yang menjadi tanah obyek lendreform. Penetapan 

dan penyelesaian masalah tanah ulayat. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah 

tanah kosong. Pemberian izin membuka tanah. Perencanaan penggunaan tanah 

wilayah Kabupaten/Kota.  

Di tengah-tengah semakin berkembangnya berbagai jenis pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah, mutu pelayanan yang diberikan masih sering 

diabaikan. Kinerja birokrasi publik di Indonesia sulit untuk diukur dikarenakan 

juga oleh tujuan dan misi birokrasi seringkali tidak jelas, hal ini terjadi karena 

adanya benturan antara stakeholders yang saling memiliki kepentingan sendiri-

sendiri sehingga membuat birokrasi publik sulit untuk merumuskan misi yang 

jelas. Untuk itu, kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu di tingkatkan. 

Karena mengingat salah satu fungsi utama pemerintah adalah fungsi pelayanan 

masyarakat / Public Service Function. Oleh karena itu, kehadiran birokrasi 



pemerintah mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Alasan 

lain karena penyelenggaraan pelayanan publik, apalagi pelayanan jasa merupakan 

kebutuhan setiap orang yang sifatnya dinikmati semua orang tanpa terkecuali. 

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi publik adalah 

pelayanan sertifikasi tanah. Hal ini mengingat bahwa hak memiliki tanah 

merupakan salah satu hak yang dimiliki manusia. Tanah memegang peranan 

penting dalam suatu kehidupan manusia, sebagai contohnya tanah dapat dijadikan 

sebagai harta atau aset untuk masa depan. Fungsi pokok tanah dalam kehidupan 

manusia yaitu sebagai tempat untuk hidup dan melestarikan kehidupan mereka. 

Hak-hak Atas Tanah dimaksud memberi kewenangan untuk 

mempergunakan tanah, bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya 

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain 

Hakhak Atas Tanah juga ditentukan Hak-hak atas air dan ruang angkasa. Dalam 

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

Agraria Pasal 16 ayat 1 menyebutkan hak – hak atas tanah ialah : 

1. Hak tanah sebagai hak guna bangunan. 

2. Hak pakai. 

3. Hak sewa. 

4. Hak membuka tanah 

5. Hak memungut hasil hutan, dan sebagainya. 

Termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Contohnya, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kuantan Singingi terus berusaha melakukan tugasnya sebagai 



pengemban amanat rakyat untuk selalu memperbaiki kinerja dalam melayani 

kebutuhan masyarakat tentang  pensertipikatan tanah masyarakat dengan 

menerapkan sistem tertib administrasi pertanahan sesuai dengan standar peraturan 

yang berlaku.  

Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai luas wilayah ± 7.656,03 

Km2 (763,603Ha), dengan luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut 

tidak semua tanah yang ada memiliki sertifikat. Untuk melihat jenis hak tanah 

yang memiliki sertifikat bisa dilihat ditabel berikut. 

Tabel 1.1 
Jenis Hak Tanah yang Memiliki Sertifikat 

 
NO Jenis Hak Tanah Luas Jumlah Sertifikat 
1 Tanah Hak Milik 122.224Ha 712 Lembar 
2 Tanah Hak Guna Bangunan 53.659Ha 3 Lembar 
3 Tanah Hak Guna Usaha - - 

Total 175.883Ha 715 Lembar 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi 

Dari tabel diatas Telah di ketahui bahwa untuk tanah hak milik yang 

luasnya 122.224Ha memiliki 712 sertifikat tanah. Untuk hak guna bangunan 

seluas 53.659Ha memiliki 3 sertifikat. Untuk tanah hak guna usaha nihil, jadi total 

keseluruhan sertifikat ada 715 sertifikat dengan luas tanah 175.883Ha, dan masih 

ada tanah dengan luas 587,720Ha belum bersertfikat. 

Untuk memperoleh suatu hak atas tanah, tiap-tiap orang atau individu 

dapat memohonkan dan mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu di Kantor 

Pertanahan setempat. Pendaftaran tanah itu sendiri telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 5 tentang pendaftaran 

tanah dilaksanankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut pasal 1 



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang 

pendaftaran tanah, yang dimaksud dengan sertifikat adalah tanda bukti yang 

meliputi hak atas tanah, hak pengelolaan, hak tanah wakaf, hak milik atas satuan 

rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam 

buku tanah yang bersangkutan. 

Pasal tersebut kemudian dikuatkan juga dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 31 ayat 2 tentang pendaftaran 

tanah dan kekuatan pembuktian sertifikat yaitu bahwa penerbitan sertifikat yang 

dimaksud agar pemegang hak tanah dapat dengan mudah membuktikan haknya, 

oleh karena itu sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Dengan adanya landasan 

hukum yang kuat apabila terjadi konflik pertanahan, pemilik sertifikat tanah 

tersebut bisa menuntut pihak lain yang berusaha merebut kepemilikan tanah yang 

sudah menjadi haknya.  

Meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat tentang sertifikasi tanah  

masih terdapat banyak masalah yang terjadi, permasalahan yang sering terjadi 

adalah tanda batas kepemilikan tanah. Batas tanah bisa saja berubah atau sengaja 

dirubah oleh pihak yang berusaha mengambil hak tanah orang lain, misalnya saja 

dengan menggeser patok atau atas tanah yang telah ada. Hal ini tentunya akan 

menjadi konflik antara pemilik tanah dengan pihak yang berusaha mengambil hak 

tanah tersebut.  

Konflik pertanahan bisa terjadi antara individu dengan individu atau 

individu dengan kelompok dan sifatnya juga sangat beragam. Konflik pertanahan 

juga terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang secara umum dapat digambarkan 



menjadi dua bagian, yaitu konflik berdasarkan subyek konflik dan objek konflik. 

Konflik yang berdasarkan subyeknya antara lain : 

1. Konflik antara orang dengan orang. 

2. Konflik antara orang dengan instansi pemerintah. 

3. Konflik antara orang dengan badan hukum. 

Selain permasalahan batas tanah tersebut, yang biasa terjadi adalah adanya 

sertifikat aspal (sertifikat asli tapi palsu). Sertifikat asli atau palsu ini sering 

digunakan dalam pembuatan surat keterangan kepala desa, surat keterangan 

warisan, surat segel jual beli maupun sebagai jaminan hutang. Hal inilah yang 

membuat surat keterangan asli tapi palsu ini menjadi salah satu penyebab konflik 

pertanahan. Dalam sertifikasi tanah yang biasa juga terjadi adalah adanya 

sertifikat tanah dobel. Permasalahan sertifikat ganda terjadi akibat kesalahan 

pengukuran yang bermula dari kesalahan dalam hal penunjukan batas tanah oleh 

pemilik yang sah. Kesalahan penunjukan batas tanah ini bisa terjadi karena 

ketidaksengajaan pemilik tanah atau memang pemilik tanah secara sengaja 

melakukan hal tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu. Sertifikat dobel ini 

dapat disalahgunakan oleh pemegang sertifikat, karena dengan adanya sertifikat 

dobel ini pemilik sertifikat tanah dapat mempergunakan sertifikat yang sama 

untuk hal- hal yang tentunya tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. 

 Kasus seperti yang dijelaskan diatas sudah terjadi di Kabupaten Kuantan 

Singingi, yaitu suatu bidang tanah memiliki sertifikat ganda. Satu bidang tanah  

yang dibeli tahun 1956 itu telah bersertifikat tahun 1993 dan tahun 2003 , pada 

saat pemilik akan membuat sertifikat tanahnya Kantor Pertanahan Kabupaten 



Kuantan Singingi menolak untuk menerbitkan sertifikat tersebut karena sudah ada 

dua pihak yang mengaku telah memilikinya. Kemudian pada tanggal 1 April 2014 

di kecamatan pangean juga sudah terjadi cekcok gara-gara sempadan dan menelan 

1 orang korbanjiwa, berdasarkan berita yang didapat dari kuansingterkini.com 

korban dikabarkan berselisih paham dengan sesorang terkait sengketa sempadan 

lahan. Seharusnya  pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi bisa 

menyelesaikan segala bentuk konflik pertanahan dengan mengajak masyarakat 

untuk mendaftarkan tanahnya agar ada kepastian hukum dan bisa terlepas dari 

konflik pertanahan untuk masa yang akan datang. (www.kuansingterkini.com 30-

04-2014, 15:15) 

Disamping itu masih ditemui sengketa tanah yang salah satu penyebabnya 

dalam melakukan peralihan hak tidak sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan dalam PP No. 24 tahun 1997 seperti jual beli dibawah tangan atau 

dengan mempergunakan surat kuasa mutlak. Peraturan pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 pasal 31 ayat 2 tentang pendaftaran tanah dan kekuatan pembuktian 

sertifikat yaitu bahawa penerbitan sertifikat yang dimaksud agar pemegang hak 

tanah dapat dengan mudah membuktikan haknya, oleh karena itu sertifikat 

merupakan alat bukti yang kuat. Dengan adanya landasan hukum yang kuat 

apabila terjadi konflik pertanahan, pemilik sertifikat tanah tersebut bisa menuntut 

pihak lain yang berusaha merebut kepemilikan tanah yang sudah menjadi haknya. 

Akan tetapi meski sudah ada landasan hukum yang kuat tentang sertifikat tanah 

dari bebagai hak atas tanah tersebut, masih terdapat banyak masalah yang terjadi.  



Sertifikat asli tapi palsu dan sertifikat ganda ini tidak akan terjadi apabila 

pembuatan sertifikat tanah sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang sudah 

ditentukan. Akan tetapi dalam aturan-aturan dan syarat-syarat pembuatan 

sertifikat tanah yang sering terjadi adalah birokrasi yang cenderung rumit 

sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga masyarakat 

banyak yang menggunakan jalan pintas ataupun mengurus sertifikat mereka lewat 

calo-calo yang telah berpengalaman dalam sertifikat tanah. Melewati calo-calo 

seperti ini juga bias menimbulkan terjadinya sengketa tanah, sebab sertifikat yang 

telah dibuat tidak terdaftar secara resmi sehingga bias menimbulkan sengketa 

tanah. 

Dengan melihat fenomena yang terjadi hal ini mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Tertib Administrasi 

Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan penelitian 

ini maka nantinya akan di ketahui bagaimana pelaksanaan tertib administrasi 

pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam menangani 

permasalahan sertifikat tanah. Berikut adalah tabel Rekapitulasi Pemohonan 

Masuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1.2 
REKAPITULASI PERMOHONAN MASUK 

 
BULAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SISA 

Januari 2012 45 45 0 
Februari  62 33 29 
Maret  62 47 15 
April  173 33 140 
Mei  31 14 17 
Juni  33 33 0 
Juli  73 53 20 
Agustus  35 35 0 
September  28 20 8 
Oktober  64 30 34 
November  20 20 0 
Desember 2012 34 26 8 

Total 271 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kuansing 2012 

 

 Dari tabel Permohonan Tanah diatas, dapat dilihat masih banyak 

permohonan yang tidak terselesaikan. Bagaimana sebenarnya Kantor Pertanahan 

menanggapi hal ini, sebab masih banyak permohonan yang tidak terselesaikan. 

Dilihat dari sepanjang tahun 2012 ada 271  sisa dan hanya 4 bulan sepanjang 

tahun 2012 yang menyelesaikan permohonan tersebut, apa sebenarnya yang 

menjadi kendala kenapa masih ada permohonan yang tidak terselesaikan. 

Lama pembuatan sertifikat tanah ditetapkan 98 hari, sesuai aturan 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 

2010 dengan syarat untuk pembuatan sertifikat tanah itu adalah formulir 

permohonan, surat kuasa apabila dikuasakan, foto copy KTP (kartu tanda 

penduduk)  pemohon dan kuasa bila dikuasakan, bukti kepemilikan tanah, Foto 

copy SPPT PBB (surat pemberitahuan pajak tahunan – pajak bumi dan bangunan), 



melampirkan bukti SSP/PPh (surat setoran pajak/pajak penghasilan). Penerbitan 

sertifikat ini menjadi suatu permasalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan 

Singingi, yang menjadi faktor penyebab lamanya penerbitan sertifikat tanah dari 

waktu yang ditentukan bisa saja mundur dengan alasan karena pengukuran dan 

perlengkapan berkas yang memakan waktu. Hal ini mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam menangani permasalahan 

sertifikat tanah. 

1.2 Perumusan Masalah 

Kabupaten Kuantan Singingi banyak masyarakat yang tanahnya tidak 

memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, banyak terjadi sengketa dalam hal pertanahan 

yang harus di selesaikan oleh orang-orang yang bekerja dibidangnya yaitu Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. Melihat dari uraian tentang latar 

belakang masalah di atas maka  perumusan masalah dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam melaksanakan Tertib 

Administrasi Pertanahan di Kabupaten Kuantan Singingi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Apa penyebab masih banyak masyarakat yang tanahnya belum 

bersertifikat? Apakah mungkin karena kurangnya ketertiban dalam pelaksanaan 

administrasi pertanahan, mungkin masyarakat tidak bisa memenuhi syarat-syarat 



untuk membuat sertifikat atau biayanya terlalu mahal, ataukah pembuatannya 

yang terlalu lama dan berbelit-belit sehingga membuat masyarakat tidak ada minat 

untuk membuat sertifikat. 

Adapun tujuan penelitian adalah:  

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tertib 

Administrasi Pertanahan khususnya sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kuantan Singing 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

Tertib Administrasi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan membantu penulis dalam memahami 

bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya 

sertifikat tanah untuk menguatkan pegangan secara hukum bahwa tanah itu 

adalah hak milik kita. Kemudian untuk menghindari terjadinya 

persengketaan tanah dikemudian hari. Kegunaan praktis dalam penelitian 

ini adalah dapat berguna bagi pembaca dan juga masyarakat bahwa 

pentingnya kepemilikan sertifikat.  Dan juga Kantor Pertanahan yang ada 

bisa melaksanakan  proses Tertib Administrasi Pertanahan khususnya 

dibagian sertifikasi tanah dengan baik. Supaya banyak masyarakat yang 

mempunyai sertifikat tanah dan jauh dari persengketaan pertanahan dan 

untuk mewujudkan Tertib Administrasi di bagian Pertanahan. 

 



1.5 Batasan Penelitian 

Dengan segala bentuk kekurangan yang dimiliki oleh peneliti, maka disini 

peneliti membatasi penelitiannya yaitu peneliti hanya meneliti tentang 

tertib administrasi pertanahan. Pada tahun 2012 kenapa ada masyarakat 

yang tanahnya tidak memiliki sertifikat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan adanya sistematika penulisan, 

sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi skripsi ini berisikan 

bab demi bab dalam laporan penelitian yang terdiri dari: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk kedalam 

permasalahan, pokok yang akan dibahas, diawalai dengan Latar 

Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjabarkan landasan teori tentang Tertib Administrasi 

Pertanahan khususnya sertifikasi tanah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan 

Data,Populasi dan Sampel danMetode Analisis Data. 

 

 



BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menggambarkan sejarah singkat dan karakteristik objek 

penelitian, menggambarkan ruanglingkup kegiatan objek 

penelitian dan menggambarkan bagan dan mekanisme kerja atau 

urian tugas objek penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian. Dalam 

bab ini menjelaskan hasil dari penelitian berdasarkan fakta dan 

data, mengungkapkan dan menjelaskan hasil-hasil temuan sesuai 

dengan tujuan penelitian dan membahas hasil penelitian secara 

mendalam yang didasari argument. 

 

 


