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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Karena tanah dapat digunakan masyarakat untuk dan melakukan berbagai macam 

kegiatan, sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, tempat untuk mendirikan 

usaha dan lain sebagainya. Untuk itu setiap orang memerlukan tanah tidak hanya 

pada masa hidupnya, tetapi meninggalpun masih tetap berhubungan dengan 

tanah. Oleh sebab itu tanah merupakan kebutuhan vital manusia, ada pepatah 

jawa berbunyi “sedumuk batuk senyari bumi” yang artinya antara lain walaupun 

hanya sejengkal tanah dipertahankan sampai mati, walaupun hal itu kalau 

dirasakan, apalagi pada zaman sudah modern ini pepatah tersebut sedikit 

mengganggu program pemerintah.
1
 

Sebelum tahun 1960 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 dinegara kita masih berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar 

bagi hukum pertanahan di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum barat. 

Sehingga ada yang disebut tanah adat dan tanah barat. Untuk itu dinegara kita 

berlaku dualisme hukum pertanahan, hal ini sering menimbulkan kesulitan dan 

kekacauan dalam masyarakat terutama bila akan mengurus tanah miliknya. 

Hukum tanah pada zaman kolonial berdasar pada “agrarische wet” 

undang-undang ini dibuat antara tahun 1870 dengan pelaksanaannya yang disebut 

                                                 
1
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dengan “agrarisch besluit” yang terdapat pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa: 

semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan tanah itu miliknya, maka 

tanah tersebut adalah tanah milik negara.
2
 

Peraturan tentang pertanahan di Indonesia sendiri terdapat pada Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, undang-undang ini mulai 

berlaku di seluruh wilayah tanah air semenjak diundangkan, pada tanggal 24 

September 1960. Namun pelaksanaan tersebut secara bertahap, sebab pada 

masing-masing daerah di Indonesia ini masih banyak berlaku hukum tanah adat 

yang kadang-kadang justru masih sangat dominan. Oleh sebab itu pelaksanaan 

UUPA harus masih hati-hati, agar jangan sampai hukum tanah adat tersebut 

hilang sama sekali, padahal masih dapat digunakan. 

Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang 

pertanahan tumbuh dan berkembang didasarkan atas dasar Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 45) dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk 

dipergunakan bagi kemakmuran rakyat”. 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 

tanggal tersebut, sejak itu pada tanggal 24 September tercatat sebagai salah satu 

tonggak yang penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di 

Indonesia pada umumnya dan pembaharuan hukum agraria/hukum tanah di 

Indonesia pada khususnya.
3
 

 

                                                 
2
 Ibid, hal 21. 

3
 Boedi Harsono 1, Hukum Araria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, 

Isi dan Pelaksanaannya, ( Jakarta, Penerbit Djambatan, 2003), Edisi Revisi, hlm. 27. 
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Adapun tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya sebagai berikut: 

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria Nasional, 

yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, 

kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat 

tani dalam rangka mewujudkan terciptanya masyarakat Indonesia 

yang adil dan makmur. 

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 

kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Perkembangan ekonomi dewasa ini dalam hal pertanahan menyebabkan 

harga atau nilai tanah semakin tinggi dan menyebabkan status hak milik atas 

tanah semakin penting karena sebagai kepastian  atau memberikan jaminan 

kepemilikan atas tanah dan memberi kepastian hukum bagi pemilik tanah 

tersebut. Untuk itu pembuktian hak tersebut juga menjadi sangat penting, karena 

sekarang yang mempunyai alat bukti yang kuat atas tanah yang dimilikinya, tentu 

akan terjamin kepastian hukumnya atas tanah tersebut.  

Mengingat pentingnya pendaftaran tanah untuk memperoleh alat bukti 

hak atas tanah, maka pemerintah untuk pertama kali mempunyai lembaga 

pendaftaran dalam sejarah pertanahan di Indonesia, yang uniform dan berlaku 

secara nasional sebagai konsekuensi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang kemudian 
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disempurnakan dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Oktober Tahun 1997, 

sebagai perintah dari pasal 19 UUPA.4 

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 

(tentang pendaftaran tanah) pasal 19 ayat 1; “bahwa pendaftaran tanah 

diselenggarakan desa demi desa atau daerah demi daerah yang setingkat”. 

Dari pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pendaftaran 

tanah harus dilaksanakan seteliti mungkin dan memperhatikan hak-hak daerah 

atau desa. Karena pentingnya pendaftaran tanah, untuk itu baik petugas dan 

masyarakat harus saling membantu agar mencapai tujuan pokok dalam hal 

pendaftaran tanah tersebut. Dalam hal pendaftaran tanah untuk memperoleh bukti 

kepemilikan tanah yang disebut dengan sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini 

merupakan bukti yang kuat dan memperoleh kepastian hukum mengenai 

kepemilikan tanah tersebut. 

Mengenai pengertian sertifikat itu sendiri dapat dilihat pada pasal 13 ayat 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang menyebutkan bahwa: 

“Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama 

dengan status kertas sampul yang bentuknya diterapkan oleh Menteri Agraria 

(sekarang Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jendral Pajak) disebutkan Sertifikat 

dan diberikan kepada yang berhak.5 Dalam rangka pembangunan nasional yang 

berkesinambungan peranan tanah akan menjadi bertambah penting sehubungan 

dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, yang semuanya memerlukan tanah 

untuk pemukiman, dan dengan semakin meningkatnya kegiatan 

                                                 
4
 Ap, Perlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 1999), hlm. 1. 

5
 Mudjiono, Op Cit, hlm. 89.  
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pembangunan,kebutuhan akan tanah untuk diusahakan juga akan meningkat. 

Seiring dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan dukungan berupa 

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. 

Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terhadap 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 meliputi, penyempurnaan atas asas 

penyelenggaraan pendaftaran tanah, penyederhanaan prosedur pengumpulan data 

penguasaan atau pemilikan tanah, maupun pengumuman,pemanfaatan teknologi 

baru dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan dengan mempergunakan GPS, 

digunakannya lembaga adjudifikasi dalam pendaftaran tanah siatematik, 

dimungkinkan diadakan pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik maupun 

data yuridisnya belum lengkap, diperlakukannya lembaga Rechts Verweking dan 

mempertegas pengaturan tugas PPAT. Dalam proses kepastian hukum, memang 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 lebih memberikan kepastian 

hukum, hanya saja terdapat juga beberapa kelemahan yang menjadi celah dalam 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah itu sendiri, misalkan terhadap pengakuan hak 

lewat lembaga kesaksian yang dilakukan melalui panitia adjudifikasi, 

penyelundupan terhadap penggunaan lembaga Rechts Verweking, tidak dapatnya 

dilaksanakan Pasal 30 ayat 1 (b) dan ayat 1 (c) dan ketidakmampuan Sumber 

Daya Manusia dalam penggunaan teknologi baru 

Sejak itu telah berlangsung era baru pendaftaran tanah, dalam hal ini 

Pemerintah mencanangkan program atau pelayanan yang diberi nama 

LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah), ini dilakukan sebagai 

upaya pemerintah untuk melakukan terobosan untuk membantu rakyat dalam hal 
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pelayanan untuk memperoleh sertifikasi tanah. Karena begitu pentingnya 

kepemilikan hak atas tanah bagi individu yang memilikinya tanah tersebut. 

Program LARASITA ini berlangsung diseluruh daerah di Indonesia, tidak 

terkecuali di Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Pengertian LARASITA itu sendiri adalah produk baru pelayanan 

pertanahan yang dikembangkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Secara mudah dapat dikatakan 

bahwa LARASITA adalah program pelayanan masyarakat di bidang pertanahan 

yang dilakukan dengan cara membawa front office ke tempat tinggal masyarakat. 

Masyarakat tidak perlu mengunjungi kantor pertanahan, cukup menunggu di 

desanya saja karena LARASITA secara terjadual akan mengunjungi masyarakat 

yang berada di pelosok-pelosok desa yang membutuhkan pelayanan pertanahan.6 

LARASITA dilengkapi dengan sebuah kendaraan roda empat (Klien 

Node) yang berfungsi sebagai mobile front office. Mobil tersebut memiliki 

teknologi WiFi dengan peralatan komputer, antenna grid 24 dB dan wireless 

radio Senao 3054. Sementara itu kantor pertanahan sebagai central node 

dilengkapi dengan tower antenna triangle setinggi 60 meter, hyperlink antenna 

Omni 15 dB 2.4 Ghz, wireless Senao 100mW dan amplifier 100 mW.7 

Dalam praktek dan pelaksanaan LARASITA  di Kabupaten Karanganyar 

tersebut juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terdapat juga kendala-

kendala dalam pelayanan Larasita. Karena dalam pelayanan tersebut juga harus 

                                                 
6
http://locsupport.blogspot.com/2008/01/larasita.html, Jam 16.00 kamis tanggal 6  

januar 2011. 
7
 Ibid. 

http://locsupport.blogspot.com/2008/01/larasita.html
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memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh sertifikasi tanah bagi rakyat yang 

memiliki tanah tersebut. Karena dalam program larasita ini bukan berarti berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. Terdapat juga hambatan-hambatan yang 

mengganggu program larasita itu sendiri. 

Kedua, cara yang dilakukan Badan Pertanahan dalam menginformasikan 

pelayanan LARASITA  juga belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat. 

Karena belum tentu semua masyarakat mengerti betul apa itu pelayanan 

LARASITA, dan apa manfaatnya. Untuk itu tugas pekerjaan rumah bagi Badan 

Pertanahan untuk mensosialisasikan mengenai pelayanan LARASITA. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TENTANG 

PELAKSANAAN LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK 

SERTIFIKASI TANAH) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

KABUPATEN KARANGANYAR.  

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah 

yang diteliti sehingga memudahkan untuk melakukan pembahasan.  Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum  dari Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) dalam melaksanakan program Larasita di Kabupaten Karanganyar? 
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2. Bagaimana pelaksanaan program Larasita terhadap peningkatan pelayanan 

sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten 

Karanganyar? 

3. Apa yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi  Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan Program 

Larasita? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus  mempunyai 

tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Objektif. 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) dalam melaksanakan program Larasita di Kabupaten Karanganyar. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan program Larasita terhadap peningkatan 

pelayanan sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kabupaten Karanganyar.  

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan 

program Larasita. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis 

terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima selama menempuh 

kuliah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi pada masyarakat. 
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b. Memperdalam pengetahuan tentang hukum agraria kususnya 

mengenai pelaksanaan larasita (layanan rakyat untuk sertifikasi tanah) 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat  diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai 

hukum agraria serta untuk mengetahui secara langsung penerapan hukum 

yang berkaitan mengenai tinjauan yuridis tentang pelaksanaan larasita ( 

layanan rakyat untuk sertifikasi tanah ) ditinjau dari sudut pandang 

masyarakat dan instansi yang berwenang serta pelaksanaannya di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak 

yang ada hubungannya dengan hal ini yang berkaitan dengan hukum 

agraria serta untuk mengetahui secara langsung penerapan hukum yang 

berkaitan mengenai tinjauan yuridis tentang pelaksanaan larasita ( 

layanan rakyat untuk sertifikasi tanah) dalam rangka peningkatan dan 

mengembangkan pelayanan, tertib hukum dibidang hukum agraria serta 

tertib administrasi pertanahan nasional. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuwan bagi 

penulis, khususnya mengenai hukum agraria dalam hal pelaksanaan 

larasita ( layanan rakyat untuk sertifikasi tanah). 

c. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukkan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat 

serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang 

dihadapi instansi pemerintah dan juga masyarakat terutama mengenai 

pelaksanaan larasita ( layanan rakyat untuk sertifikasi tanah). 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang meliputi : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 

pendekatan “yuridis sosiologis”. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu 

pendekatan yang dilakukan kenyataan hukum dalam praktek. 

2. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soeryono Soekanto adalah 

“kumpulan suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada 

sekarng ini, yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun, menklasifikasi, 

serta menginterprestasikan tentang arti dari data-data itu”.
8
 

                                                 
8
 Soeryono Soekanto. 1991,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI, Hal. 10 
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3. Lokasi penelitian  

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka dalam penelitian ini 

mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Karanganyar. 

4. Jenis  Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer 

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung 

diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama. Adapun data 

tentang penelitian ini diperoleh dari Kantor Pertanahan Karanganyar. 

b. Data Sekunder 

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, 

tetapi diperoleh melalui study pustaka, literatur, peraturan perundang - 

undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti oleh penulis. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Penelitian Lapangan 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

1) Observasi  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati 

secara langsung objek yang diteliti. 
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2) Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan 

atau wawancara langsung. Adapun subjek penelitian ini adalah 

pegawai Kantor Pertanahan Karanganyar. 

3) Study Kepustakaan 

Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakukan study 

pustaka yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menelaah 

literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.
9
 Data yang 

diperoleh baik dari study lapangan maupun study kepustakaan diteliti dengan 

metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan 

digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan 

garis besar skripsi agar memudahkan didalam mempelajari seluruh isinya. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, 

maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut : 

                                                 
9
 Lexi J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Rosdakarya. 2006. Hal. 280. 
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