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ABSTRAK 

 

Berdasarkan hasil meneliti di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan, 

diketahui bahwa daerah geografis Kecamatan Bintan Pesisir merupakan daerah 

perbatasan yang dikelilingi oleh pesisir pantai dan sebagian besar daratannya 

masih berupa hutan. Lahan hutan tersebut adalah milik Negara yang 

pengelolaannya ditentukan oleh Negara. Namun pada kenyataannya banyak lahan 

hutan yang oleh masyarakat di Kecamatan Bintan Pesisir khususnya di Desa 

Mapur telah dikelola sendiri-sendiri tanpa adanya surat persetujuan ijin 

pengelolaan dari pihak yang terkait. Bahkan beberapa lahan hutan tersebut telah 

menjadi hak milik oleh masyarakat yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat 

Tanah yang dimiliki.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 

menggambarkan suatu fenomena dengan menggunakan kata-kata. Data 

dikumpulkan dengan berbagai cara seperti observasi dan wawancara yang 

kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu proses mencari dan 

menyusun secara sistematis dengan cara  (Sugiyono, 2010 : 335).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam hal ini 

adalah kepengurusan sertifikat hak milik, belum terlaksana dengan baik. Hal ini 

dikarenakan faktor sumber daya sarana dan prasarana yang kurang memadai 

menyebabkan karyawan/staf memiliki kinerja dan motivasi kerja yang rendah 

sehingga berpengaruh terhadap hasil kerja mereka dalam pelaksanaan suatu 

kebijakan dan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Rendahnya 

tingkat kepatuhan masyarakat disebabkan karena tidak adanya sosialisasi 

menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dan tidak mengerti mengenai 

pendaftaran hak milik tanah. Ketidakpatuhan ini menyebabkan banyaknya lahan-

lahan yang dikelola oleh masyarakat di Desa Mapur yang belum memiliki 

sertifikat hak milik, yaitu sekitar 1.266 lahan pertanian dan perkebunan dari 

jumlah total lahan yang ada di Desa Mapur sebanyak 3.000 Ha berdasarkan data 

dari BPN Kabupaten Bintan tahun 2014. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan 
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ABSTRACT 

Based on the results of early research in the Coastal District of Bintan 

Bintan, note that the geographical area of the Coastal District of Bintan is 

surrounded by a border area and most of the coastal landmass is still forested. 

Forest land is owned by the State in which the management is determined by the 

State. But in fact a lot of forest land by people in the District, especially in the 

village of Bintan Coastal Mapur have managed on their own without a permit 

approval letter from the management of the relevant parties. Even some of the 

forest land has become the property of the community as evidenced by the 

Certificate of Land owned.  

This research is descriptive qualitative study that describes a phenomenon 

by using words. Data collected by various means such as observations and 

interviews were then analyzed by descriptive qualitative process of systematically 

searching and preparing the way (Sugiyono, 2010: 335).  

The results showed that the implementation of policies of Government 

Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration in this case is the management 

of a land title, has not done well. This is due to factors resource infrastructure is 

inadequate causing employees / staff performance and motivation are low and 

therefore contributes to their work in implementing a compliance policy and 

community level is still low. Low levels of community compliance due to lack of 

socialization cause people do not know and do not understand the registration of 

land rights. Non-compliance has resulted in many lands that are managed by the 

people in the village who do not have a certificate Mapur property, which is about 

1.266 farms and plantations of the total amount of land in the village of Ha Mapur 

many as 3.000 based on data from Bintan BPN 2014.  

 

Keywords: Implementation, Policy 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian  

Kebijakan pertanahan yang telah diterbitkan oleh pemerintah diantaranya: 

UUPA No 5 Tahun 1960 Pasal 20 tentang Hak Milik (HM), Pasal 28 tentang Hak 

Guna Usaha (HGU), Pasal 35 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), dan Pasal 41 

tentang Hak Pakai (HP) atas tanah, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam beberapa 

ketentuan khusus lainnya di sektor pertanahan. Beberapa peraturan tersebut tidak 

lain juga sebagai mandat dari ketentuan dalam UUPA yang dinilai masih bersifat 
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terbatas dalam pengaturannya, sebut saja salah satunya dalam ketetuan mengenai 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah yang diatur lebih 

khsus dalam UU No 40 Tahun 1996. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah mengatur hak 

kepemilikan atas tanah.   

Harsono (2003 : 6), walaupun tidak dinyatakan dengan tegas, tetapi dari 

apa yang tercantum dalam pasal-pasal dan penjelasan, dapatlah disimpulkan 

bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria digunakan dalam arti 

yang sangat luas. Pengertian agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya. 

Pemerintah mempunyai wewenang mengatur penggunaan tanah dan 

selanjutnya menunjuk sebuah instansi atau badan yang berwenang untuk itu. 

Dalam hal pendaftaran tanah, pemerintah menunjuk Badan Pertanahan Nasional 

untuk melaksanakannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa : “Pendaftaran 

Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ”. Dalam menjalankan 

tugasnya, BPN dibantu oleh pejabat yang lain dalam proses pendaftaran tanah. 

Kepala Desa/Lurah yang ikut terlibat dalam pendaftaran kepemilikan hak atas 

tanah memiliki peran yang sangat diperlukan dengan maksud mencegah 

kekeliruan dan tumpang-tindihnya informasi mengenai status dan pemilikan 

tanah. Peran Kepala Desa/Lurah adalah untuk memberikan surat keterangan 

mengenai bagaimana keadaan dan status tanah di wilayah kecamatan itu sebelum 

pemohon/masyarakat mendaftarkan tanah yang akan dijadikan sebagai hak milik. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Kepemilikan 

Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan (Studi 

Pada Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan)”. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah dalam hal kepemilikan atas tanah sudah terlaksana dengan baik atau tidak.  
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2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah impelementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam kepemilikan tanah pada Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan di Desa Mapur Kecamatan Bintan 

Pesisir ? 

2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi pengimplementasian Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam 

kepemilikan tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan di Desa 

Mapur Kecamatan Bintan Pesisir ? 

3. TujuanPenelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam kepemilikan tanah 

pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan di Desa Mapur Kecamatan 

Bintan Pesisir  sudah berjalan sesuai dengan isi kebijakan atau tidak.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam 

kepemilikan tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan di Desa 

Mapur Kecamatan Bintan Pesisir.  

4. Metode Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Sedangkan deskriptif merupakan penggambaran, pemerian data atau 

pencandraan data. (Iskandar dan Soemardji, 2009 : 2-3). Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kantor kecamatan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat menyangkut pelayanan adminstarasi petanahan 

dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah dalam kepemilikan tanah. Penelitian ini merupakan 
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penelitian studi kasus yang dilaksanakan di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten 

Bintan.  

B. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Implementasi Kebijakan  

Wahab (2008:43) mengemukakan beberapa definisi dari beberapa sumber 

mengenai implementasi kebijakan:  

1. Kamus Webster, menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang 

sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, yang biasanya 

dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Kempmen.  

2. Van Moter dan Van Horn, merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh invidu-individu (pejabat) atau kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

3. Mazmanian dan Sabatier, menjelaskan makna implementasi yaitu bahwa 

memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, 

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha 

untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata 

pada masyarakat atau suatu peristiwa.  

Winarno dalam bukunya Kebijakan Publik Teori dan Proses (2007: 145) 

mengutip apa yang disampaikan oleh Ripley dan Franklin dalam Bureucracy and 

policy implentation yang berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible 

ouput). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 
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pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan 

oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa 

tindakan) oleh berbagai aktor, khusunya para birokrat, yang dimaksudkan untuk 

program berjalan. 

Agustino (2012: 138), studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai 

studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. 

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses  yang begitu  

kompleks bahkan  tidak  jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi 

berbagai kepentingan. Selain hal  tersebut, Leo Agustino dalam bukunya Dasar-

dasar Kebijakan Publik (2012:138) mengutip pernyataan yang dikemukakan oleh 

seorang ahli studi kebijakan yakni Eugene Bardach yang melukiskan kerumitan 

dalam proses implementasi, yaitu:  

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang 

kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-

kata dan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin 

dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih sulit lagi untuk 

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk 

mereka anggap klien”. 

C. ANALISA DATA 

1. Impelementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Kepemilikan Tanah Pada 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan Di Desa Mapur 

Kecamatan Bintan Pesisir 

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini 

masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. 

Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Implementasi 

kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada 

pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan 

sutu proses adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Bahwa implementasi 

kebijakan menyangkut minimal tiga hal yaitu, adanya tujuan atau sasaran 

kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil 

kegiatan.  
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Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena masalah-

masalah yang berkaitan dengan tanah dari hari ke hari menunjukan 

kecenderungan yang semakin kompleks. Berbagai kepentingan yang 

mengakibatkan sengketa di bidang pertanahan dalam masyarakat baik antar 

perorangan, perorangan dengan pemerintah, maupun antar lintas sektoral saat ini 

biasanya menyangkut kepastian hukum atas tanah. Guna terciptanya kepastian 

hukum hak atas tanah diperlukan pendaftaran tanah. Masalah pendaftaran tanah 

ini telah diatur oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, memberikan batasan dan ketentuan 

khusus mengenai Pendaftaran Tanah tersebut, hal ini diharapkan di dalam 

pemerataan pembangunan nasional umumnya dan permasalahan pendaftaran 

Tanah khususnya dapat terlaksana dan membuahkan hasil yang maksimal. 

Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA, pendaftaran tanah meliputi : 1) 

Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah 

dan peralihannya; 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. 

Menurut Harsono (2003 : 71) pendaftaran tanah adalah : ”suatu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah/Negara secara terus menerus dan 

teratur, berupa pengumpulan keterangan/data tertentu mengenai tanah tertentu 

yang ada di wilayah tertentu. Pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi 

kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di 

bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti hak dan pemeliharaannya”. 

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah, Boedi 

Harsono mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah 

dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum di bidang pertanahan. 
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Dalam suatu pendaftaran hak atas tanah, data yang dihimpun meliputi :  

a. Data fisik tanah, meliputi lokasi tanah, batas-batas tanah, luas tanah, bangunan 

dan ada tidaknya tanaman yang ada di atasnya. 

b. Data yuridis hak atas tanah, meliputi haknya apa, siapa pemegang haknya dan 

ada tidaknya hak-hak pihak lain. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 1 yang dimaksud 

pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputipengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 

dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknyabagi bidang-bidang tanah 

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuanrumah susun serta hak-hak 

tertentu yang  membebaninya. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut melalui pendaftaran tanah secara 

sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara 

sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan 

secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar 

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan, sedangkan 

pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah 

atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal.  

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh sebuah kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini, bahwa : 

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah dalam hal ini adalah kepengurusan sertifikat hak milik, belum 

terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan faktor sumber daya sarana dan 

prasarana yang kurang memadai menyebabkan karyawan/staf memiliki kinerja 
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dan motivasi kerja yang rendah sehingga berpengaruh terhadap hasil kerja mereka 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih 

rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat disebabkan karena tidak adanya 

sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dan tidak mengerti 

mengenai pendaftaran hak milik tanah. Ketidakpatuhan ini menyebabkan 

banyaknya lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat di Desa Mapur yang belum 

memiliki sertifikat hak milik, yaitu sekitar 1.266 lahan pertanian dan perkebunan 

dari jumlah total lahan yang ada di Desa Mapur sebanyak 3.000 Ha berdasarkan 

data dari BPN Kabupaten Bintan tahun 2014.  

2. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran  

kepada : 

1. BPN Kabupaten Bintan  

Sebaiknya pihak BPN Kabupaten Bintan melakukan sosialisasi mengenai 

kepengurusan dan kepemilikan sertifikat hak milik tanah serta tujuan dan 

manfaat yang akan diperoleh masyarakat agar masyarakat lebih patuh dan 

tertib dalam mengelola lahan milik mereka.    

2. Masyarakat  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih patuh dan 

memiliki kesadaran untuk memiliki sertifikat hak milik tanah yang dimiliki.  

3. Peneliti Lainnya  

Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk menentukan 

penelitian lainnya yang berhubungan dengan IMB.  
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang 

Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik 

Atas Tanah.  
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