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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan serta hambatan-

hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan PTSL berdasarkan Permen 

ATR/BPN No 6 Tahun 2018 khususnya di Kota Mataram. Adapun metode yang 

digunakan adalah normatif empirik dengan menggunakan pendekatan Perundang-

Undangan, Konseptual dan sosiologis. Sedangkan Kesimpulan dalam penyusunan 

skripsi ini ialah, Penerapan Permen ATR/BPN Nomor 6 tahun 2018 di Kota 

Mataram belum dapat dijalankan secara maksimal, diantaranya: a. Penerapan Asas 

Percepatan PTSL; b. Objek Hak Atas Tanah PTSL yang Belum Maksimal; c. 

Fokus Pemetaan Hanya Pada K1; dan d. Problematik Penerbitan Sertifikat K2. 

Sedangkan untuk hambatan-hambatan pelaksanaan PTSL di Kota Mataram, antara 

lain: a) Metode Penyuluhan Masih Klasik; b) Beban Pencapaian Target yang 

Tinggi; c) Faktor Minimnya Ketersediaan Alat Ukur; d) Minimnya Kooperatif 

Masyarakat; e) Asas Kontraditur Delimitasi; dan f) Temuan Teori PTSL Murni 

dan Tidak Murni. 

 

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. 

 

Juridical Studies Against The Application Of Systematic Land Registration 

Complete 

 (Studies In The Town Of Mataram) 

 

Abstract 

This research was conducted to fine out the application and any obstacles 

found in the implementation of the PTSL based on the ATR/BPN ministerial 

regulation Number 6 of 2018 especially in the city of Mataram. As for the method 

used is the empirical approach using normative legislation, Conceptual and 

sociological. While the Conclusion in the preparation of this thesis is the 

implementation of ATR/Candy BPN number 6 year 2018 in Mataram city has yet 

to be executed to its full potential, including: a. The Application Of The Principle 

Of Acceleration of PTSL; b. Beban Pencapaian Target yang Tinggi; c. Faktor 

Minimnya Ketersediaan Alat Ukur; d. The Lack Of Cooperative Societies; e. Asas 

Kontraditur Delimitasi;  and f. The findings of the theory of PTSL pure and 

impure. 

 

Keywords: Systematic Land Register. 
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I. PENDAHULUAN 

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadannya dijamin dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Penegasan lebih lanjut tentang hal itu diwujudkan dengan terbitnya 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on 

Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya). Tanah sendiri merupakan salah satu kebutuhan 

manusia yang sangat absolute dan vital.
1
 Pendaftaran tanah yang bertujuan untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan recht cadaster 

atau legal cadaster. jaminan kepastian hukum dan perlindungannya kepada 

pemegang hak atas tanah akan senantiasa menciptakan kehidupan masyarakat 

yang adil dan makmur.
2
 

Pada tahun 2016 Kementerian ATR/BPN mencanangkan 21 juta bidang 

tanah untuk didaftarkan dalam rentan waktu 3 tahun kedepannya, terbagi dalam 5 

juta bidang di tahun 2017, 7 juta bidang di tahun 2018 dan 9 juta bidang di tahun 

2019 serta merencanakan reforma agraria seluas 9 juta hektare untuk diselesaikan 

3 tahun kedepannya juga. Program ini tentu akan berdampak signifikan untuk 

mewujudkan cita-cita Pendaftaran Tanah guna menuju sistem publikasi positif 

yang direncanakan pada tahun 2025 serta mewujudkan cita-cita kadaster lengkap 

di tahun 2034 nya. Dimana tentunya Kota Mataram tidak luput dari 

penyelenggaraan PTSL ini sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan sistem 

pendaftaran tanah yang ada. 

Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan kegiatan yang diprakarsai 

oleh pemerintah yang memerlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga dan 

peralatan yang diperlukan. Pelaksanannya memerlukan rencana kerja yang 

meliputi jangka waktu yang cukup relatif lama dan rencana pelaksanaan tahunan 

yang berkelanjutan harus melalui uji kelayakan agar berjalan lancar. 

                                                             
1 

Eman Ramelan, Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdafar 

Hak atas Tanahnya, LaksBang Justicia Surabaya, Surabaya, 2014, hal.9
 

2
 Eli Wuria Dewi, Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah dan Segala Perijinannya, Buku 

Pintar, Yogyakarta, 2014, hal .41  
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Adapun yang menjadi fokus wilayah pelaksanaan PTSL ini sendiri 

penyusun lebih memfokuskan pada wilayah pelaksanaan di Mataram Nusa 

Tengara Barat. Dimana diketahui di Mataram sendiri masih banyak dijumpai 

wilayah yang belum dipetakan untuk dapat dijadikan arsip bagi pemerintah 

khususnya Badan Pertanahan Nasional di tingkat wilayah kerja Mataram NTB.  

Berangkat dari permasalahan di atas, sehingga hemat penulis sangat perlu 

dilakukan pengkajian dan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan program 

PTSL ini sendiri khususnya di wilayah Mataram yang dimana pada tahun 2018 

untuk wilayah Mataram ditargetkan 12.500 bidang yang terpetakan, dan dari 

jumlah bidang tersebut akan diterbitkan 7.500 sertifikat. 

Adapun permasalahan yang penulis angkat ialah: 1) Bagaimana Penerapan 

Pendafataran Tanah Sistematik Lengkap berdasarkan Permen ATR/BPN No 6 

Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap khususnya di Kota 

Mataram? 2) Hambatan- hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Lengkap di Kota Mataram? 

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini sendiri ialah: 1) Untuk mengetahui 

Bagaimana Penerapan Pendafataran Tanah Sistematik Lengkap berdasarkan 

Permen ATR/BPN No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap khususnya di Kota Mataram. 2) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan 

apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Secara 

Sistematik Lengkap di Kota Mataram. 

Manfaat penelitian ini sendiri ialah: 1) Untuk memberikan kontribusi 

keilmuan tentang Penerapan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

PTSL. 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi Pemerintah Kota Mataram 

khususnya Badan Pertanahan Kota Mataram dalam pelaksanaan Sistem 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). 
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Metodeologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari, 

jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif empirik yang 

mengkaji Perundang-undangan dan ketentuan lainya, serta mengkaji fakta-fakta 

hukum yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan penerapan serta hambatan-

hambatan yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

program PTSL tersebut. metode pendekatan yang digunakan antara lain: 1) 

Pendekatan Perundang-Undangan. 2) Pendekatan Konseptual. 3) Pendekatan 

Sosiologis. Jenis data dan sumber bahan hukum penelitian terdiri dari: 1) Data 

primer, yang diperoleh dari penelitian di lapangan, 2) Kajian bahan yang terdiri 

dari: a) Bahan hukum primer, b) Bahan hukum sekunder, dan c) Bahan hukum 

tersier. Adapun teknik pengumpulan data dan bahan hukum itu sendiri, antara 

lain: 1) Studi Kepustakaan (Library Research), 2) Wawancara, dan 3) Analisa 

data. 
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II. PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Wilayah Kota Mataram 

Secara geografis Kota Mataram terletak antara 08° 33’ dan 08° 38’ 

Lintang Selatan dan antara 116° 04’ - 116° 10’ Bujur Timur. Batas-batas wilayah 

Kota Mataram sebelah Utara, Barat dan Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Lombok Barat sedangkan sebelah barat berakhir di Selat Lombok. Terhampar 

seluas ± 61,30 kilometer persegi Kota mataram terbagi menjadi 6 kecamatan dan 

50 kelurahan.
3
 

Kota Mataram dengan luas wilayah sekitar 61,30 kilometer persegi 

didiami oleh 402,3 ribu jiwa, dengan rata-tata tingkat kepadatan penduduknya 6,6 

ribu jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan 

penduduknya adalah Kecamatan Ampenan yakni sebanyak 8,3 ribu jiwa per 

kilometer persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Sekarbela 

yakni sebanyak 5,2 ribu jiwa per kilometer persegi. Secara keseluruhan, laju 

pertumbuhan penduduk Kota Mataram per tahun selama sepuluh tahun terakhir 

yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,96 persen. 

 

 

                                                             
3 

www.sip-ppid.mataramkota.go.id/file/profil-kota-mataram, diakses pada 03 November 

pukul 21.00 Wita. 
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Penerapan Pendafataran Tanah Sistematik Lengkap Berdasarkan Permen 

ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap, Khususnya di Kota Mataram 

Pendaftaran Tanah Sistematis 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 satu 

atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. 

Objek PTSL meliputi seluruh pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. Dimana objek itu sendiri meliputi seluruh bidang tanah tanpa 

terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang 

tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran 

tanah. Objek tersebut dapat berupa tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun 

tanah yang akan ditetapkan batasnya. 

Adapun, pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
4
 a) 

perencanaan; b) penetapan lokasi; c) persiapan; d) pembentukan dan penetapan 

panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas; e) penyuluhan; f) pengumpulan data 

fisik dan pengumpulan data yuridis; g) penelitian data yuridis untuk pembuktian 

hak; h) pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; i) 

penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; j) pembukuan hak; k) 

                                                             
4 

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap, Pasal. 4 ayat (4) 
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penerbitan  sertipikat hak atas tanah; l) pendokumentasian dan penyerahan hasil 

kegiatan; dan m) pelaporan. 

Wilayah Kelurahan Dasan Agung sendiri dengan jumlah bidang 500 

bidang tanah dan Ampenan Utara terdapat 380 bidang tanah terdaftar PTSL 

penerbitan sertifikat ditargetkan pada akhir tahun yakni pada bulan Desember 

2018. Sertifikat hak atas tanah menjadi penting karena belum lengkap bila 

pemilikan atau penguasaan atas tanah belum disertai bukti pemilikan berupa 

sertifikat.
5
 

Hemat penyusun terkait penerapan Pendafataran Tanah Sistematik 

Lengkap (PTSL) berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, dengan wilayah sample di Kelurahan 

Dasan Agung dan Ampenan Utara,  Kota Mataram, bahwa pelaksanaan dari 

amanat Permen tersebut secara umum telah diterapkan dengan cukup baik, akan 

tetapi ada beberapa temuan penyusun terkait penerapan pelaksanaan Permen 

ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 ini belum dapat dijalankan secara maksimal, 

diantara penerapan tersebut antara lain:  

a) Penerapan Asas Percepatan dalam PTSL, Dalam praktiknya PTSL 

dilaksanakan diawal tahun yakni pada bulan Januari, sedangkan untuk penerbitan 

sertifikat sendiri baru dapat diterbitkan pada akhir tahun yakni di bulan Desember; 

b) Objek Hak Atas Tanah PTSL yang belum maksimal, Dalam penerapannya, 

yang menjadi objek Hak Atas Tanah yang diprioritaskan BPN dan hanya fokus 

pada Hak Milik dan Tanah Wakaf, sedangkan untuk pendaftaran hak yang 

                                                             
5 

Dyara Radhite Oryza Fea, Panduan Mengurus Tanah Rumah dan Perizinannya, 

Legality, Yogyakarta, 2018, hlm 142 



vii 
 

lainnya, seperti HGB, HGU, dan Hak Pakai belum terlihat dilaksanakan; c) Fokus 

Pemetaan Hanya Pada Kluser 1 (K1), Namun, dapat dijumpai dalam 

pelaksanaannya yang menjadi target untuk PTSL ini dilakukan pengukuran dan 

sebagainya hanya pada bidang tanah yang tergolong dalam K1; d) Problematik 

Penerbitan serifikat K2, dalam permen tersebut Kluster 2 (K2) dapat dilanjutkan 

prosesnya meskipun terkait penerbitan sertifikat dapat dilakukan setelah adanya 

putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan hak atas 

sengketa tanah tersebut. Namun dalam prakteknya untuk kasus bidang tanah yang 

tergolong dalam Kluster 2 (K2) Oleh Panitia Pelaksana dilakukan pemberhentian 

proses untuk dapat dilanjutkan ke tahap PTSL selanjutnya 

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program 

Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Lengkap di Kota Mataram. 

Dalam hal pendaftaran tanah sebagaimana yang diketahui kegiatan 

pendaftaran tanah itu sendiri tidak lain dalam rangka memberikan kepastian 

hukum kepada pemegang hak atas tanah tersebut. Sebagaimana manusia dengan 

tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak 

bisa lepas dari tanah.
6
 

 Akan tetapi dalam praktiknya di lapangan prosedur pendaftaran tanah 

pada umumnya tidak selalu berjalan dengan baik, dimana masih dijumpai 

beberapa problema yang menjadi penghambat khususnya dalam penyelengaraan 

pendaftaran tanah terlebih lagi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah. 

                                                             
6 

Erna Sri Wibawanti, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Liberty, Yogyakarta,  2013, 

hlm. 1 
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Dalam praktik pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 

(PTSL) khususnya di wilayah studi penyusun yakni di Kelurahan Dasan Agung, 

dan Kelurahan Ampenan Utara, Kota Mataram penyusun melakukan pengkajian 

dan penelitian, sehingga ditemukanlah beberapa hambatan-hambatan yang terjadi 

dalam pelaksanaan PTSL di Dasan Agung dan Ampenan Utara tersebut. Berikut 

beberapa hambatan yang penyusun maksud ialah, antara lain: a) Faktor Metode 

Penyuluhan Klasik, Sebagai terobosan, penyusun mencoba memberikan solusi 

dalam pelaksanannya dimana sudah seharusnya pemerintah memikirkan strategi 

penyuluhan yang memanfaatkan teknologi dan media sosial pada saat ini, 

misalnya dengan iklan PTSL di televisi yang seharusnya diiklankan diwaktu jauh 

sebelum akan adanya PTSL seperti misalnya iklan sensus penduduk, sehingga 

masyarakat dapat mengenal PTSL lebih jauh sebelum pelaksanaannya. 

Pemanfaatan media sosial juga dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam 

meningkatkan antusias masyarakat terhadap program PTSL ini; b) Faktor Beban 

Pencapaian Target yang Tinggi, Dalam pelaksanaan PTSL di Kota Mataram 

masih banyak dijumpai hambatan, yang salah satunya diakibatkan target sertifikat 

yang jumlahnya cukup tinggi yakni di Indonesia pada tahun 2018 sendiri 

ditergetkan sebanyak 7 juta sertifikat PTSL, untuk wilayah Kota Mataram 

sebanyak 7.500 Sertifikat, Wilayah Kelurahan Dasan Agung dengan jumlah 500 

sertifikat; c) Faktor Minimnya Ketersediaan Alat Ukur, Di BPN Kota Mataram 

sendiri hanya memiliki 4 alat ukur khususnya dalam pelaksanaan diawal PTSL, di 

pertengahan tahun BPN Kota Mataram menambah 2 unit alat ukur, sehingga total 

keseluruhan alat ukur sampai saat ini ad 6 unit alat ukur. Dimana 6 unit alat ukur 
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ini masih belum memadai unuk pelaksaaan pengukuran dalam jumlah yang 

banyak, dimana hingga saat ini ada 7 tim yang dibentuk Kepala BPN Kota 

Mataram Kota Mataram untuk melaksanakan pemenuhan data fisik dalam 

kegiatan PTSL ini, tentu jumlah tim pengukur tersebut tidak sebanding dengan 

ketersediaan alat yang ada sehingga harus digunakan secara bergantian; d) Faktor 

Minimnya Tingkat Kooperatif Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan 

PTSL, Tingkat kooperatif yang minim ini untuk wilayah Dasan Agung sendiri 

masih dijumpai, dimana seharusnya target bidang untuk wilayah ini yang 

berjumlah 500 bidang sebagai objek PTSL menjadi terhambat dikarenakan ada 5 

orang masyarakat yang ditemukan indikasi penerbitan sertifikat ganda; e) Faktor 

Asas Kontraditur Delimitasi, Dimana dalam asas ini mewajibkan pemegang hak 

atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan, dan pemeliharaan batas 

tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-

pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang 

berbatasan dengan tanah yang dimilikinya;
7
 dan f) Faktor Temuan Teori PTSL 

Murni dan PTSL Tidak Murni di Lapangan, Di Kelurahan Dasan Agung sendiri 

djumpai istilah PTSL tidak murni, dikarenakan tidak memiliki peta secara lengkap 

di wilayah ini, tentu hal in mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan PTSL 

dalam hal target yang ditentukan. Munculnya PTSL ini sendiri tidak terlepas dari 

target objek sertifikat PTSL dan peta bidang yang luas dalam waktu dan tenaga 

yang minim. 

 

                                                             
7
http://www.google.co.id//amp/s/omtanah.com/2017/03/12/asas-kontradiktur-delimitasi-

pendaftaran-tanah/amp/, diakses pada 01 Oktober2018 

http://www.google.co.id/amp/s/omtanah.com/2017/03/12/asas-kontradiktur-delimitasi-pendaftaran-tanah/amp/
http://www.google.co.id/amp/s/omtanah.com/2017/03/12/asas-kontradiktur-delimitasi-pendaftaran-tanah/amp/
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 1) Bahwa terkait penerapan Permen ATR/BPN Nomor 6 tahun 

2018 Tentang PTSL khususnya di Kota Mataram secara umum sudah 

dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi ada beberapa pelaksanan Permen 

ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 ini belum dapat dijalankan secara maksimal, 

diantaranya: a) Penerapan Asas Percepatan PTSL; b) Objek Hak Atas Tanah 

PTSL yang belum maksimal; c) Fokus Pemetaan Hanya Pada Kluser 1 (K1); dan 

d) Problematik Penerbitan Sertifikat K2. 2) Adapun hambatan-hambatan terkait 

pelaksanaan PTSL di Kota Mataram dengan sample di Kelurahan Dasan Agung 

dan Kelurahan Ampenan Utara antara lain: a) Faktor Metode Penyuluhan Klasik; 

b) Faktor Beban Pencapaian Target yang Tinggi; c) Faktor Minimnya 

Ketersediaan Alat Ukur; d) Faktor Minimnya Tingkat Kooperatif Masyarakat 

Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan PTSL; e) Faktor Asas Kontraditur 

Delimitasi; dan f) Faktor Temuan Teori PTSL Murni dan PTSL Tidak Murni di 

Lapangan. 
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Saran 

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 1) Pihak Pemerintah seharusnya lebih kreatif lagi dalam 

melakukan penyuluhan dan pengiklanan PTSL dengan tidak hanya mengandalkan 

sosialisasi klasik serta pemerintah dapat merencanakan pelaksanaan program 

pemasangan pal batas secara massal, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat ikut 

mensukseskan Asas Percepatan dalam penyelenggaraan PTSL kedepannya; dan 2) 

Sedangkan untuk masyarakat seharusnya dapat ikut lebih antusias untuk ikut 

mensukseskan program pemerintah khususnya penyelenggaraan PTSL, serta 

koperatif dalam memberikan informasi serta data-data yang riil sehinga 

memudahkan petugas pertanahan dalam menyelesaikan program PTSL ini. 
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