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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Layanan pertanahan atas informasi data bidang tanah yang baik harus 

memiliki peran yang penting untuk ditingkatkan dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional berkelanjutan. Badan Pertanahan Nasional atau disingkat 

BPN merupakan instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk 

memperoleh hak atas tanahnya. dan memetakan bidang tanahnya jika masih belum 

terpetakan. Bidang tanah yang dimaksud yaitu bidang tanah kluster 4. Kluster 4 

adalah suatu data hasil pengukuran ataupun pendaftaran tanah sudah dilakukan, 

tetapi masih belum sinkron di dalam server database sistem komputerisasi kegiatan 

pertanahan. Semakin banyak jumlah bidang tanah kluster 4, maka semakin sulit 

memetakan bidang-bidang tanah tersebut (Kementerian ATR/BPN RI, 2019). 

Sulitnya memetakan bidang tanah kluster 4, sehingga dilaksanakannya pendaftaran 

tanah sistematik lengkap.  

Bidang tanah menjadi target pendaftaran tanah yang dilaksanakan melalui 

PTSL yang inisiatif mendaftarkan tanah yaitu Pemerintah, tidak seperti 

mendaftarkan tanah secara sporadis yang inisiatif mendaftarkan tanah adalah 

masyarakat. PTSL sebagai sebagai program yang strategis dilaksanakan secara 

nasional dalam membangun dan meningkatkan kualitas data kluster 4 yang ada 

(Kementerian ATR/BPN RI, 2019). Data kluster 4 tersebut harus menjadi suatu 

rangkaian data yang lengkap berisi infomasi bidang tanahnya. Dikatakan suatu data 

sudah lengkap ketika tingkat kualitas informasi bidangnya sudah terdaftar dalam 

sistem KKP dan posisinya akan akurat dari desa atau kelurahan, kecamatan, hingga 

kota atau kabupaten. 

Tahun 2020 merupakan tahun peningkatan kualitas data bidang tanah kluster 

4 dalam pelayanan elektronik untuk mencapai data bidang tanah lengkap dan 

sebagai tindak lanjut program PTSL (Kementerian ATR/BPN RI, 2021). 

Administrasi pertanahan di kantor pertanahan berbasis elektronik sangat berguna 

untuk klien (Artika, 2020). Petugas yang memberi pelayanan akan memberitahu 
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informasi data yang sudah berasal dari satu sumber sehingga ketepatan informasi 

tanah akan terjamin. Bagi klien yang mendapatkan pelayanan administrasi akan 

dimanjakan karena akses mudah dalam mengakses informasi bidang tanah kluster 

4 secara online melalui fasilitas yang berada di loket-loket administrasi. Hal 

tersebut harus diperhatikan keakuratan datanya supaya mempermudah bagi tim 

pelaksana untuk memilih lokasi pelaksanaan PTSL dalam satu wilayah 

desa/kelurahan (Kementerian ATR/BPN RI, 2021). 

Lokasi yang dipilih dalam pelaksanaan PTSL harus memperhatikan data 

bidang tanah bersertipikat atau kluster 4 yang sudah dominan. Bidang tanah kluster 

4 yang dominan seringkali menjadi kendala tersendiri ketika menambah data 

bidang tanah baru yang dilaksanakan secara sporadis (Kementerian ATR/BPN RI, 

2019). Data eksisting bidang tanah juga sangat banyak yang perlu dibenahi. Bidang 

tanah yang memiliki kendala tersebut merupakan bidang tanah yang diidentifikasi 

terkait bidang tanah kluster 4 yang sebenarnya potensi itu mudah untuk 

diselesaikan. Bidang tanah kluster 4 terdapat permasalahan ketika informasi data 

bidang tanah ternyata tidak lengkap dan terjadi duplikasi data. Hal tersebut 

mengakibatkan bidang tanah kluster 4 tidak dapat tervalidasi pada sistem 

komputerisasi kantor pertanahan sehingga perlu ditata dan dipetakan kembali. 

Permasalahan terkait bidang tanah kluster 4 tidak dapat tervalidasi menjadi 

kendala di beberapa kantor pertanahan, salah satunya di Kantor Pertanahan Kota 

Metro. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung mengusulkan Kota 

Metro untuk menjadi kota lengkap. Hal ini sejalan dengan rencana strategis 

Kementerian ATR/BPN, dan deklarasi kelurahan lengkap merupakan tindak lanjut 

dari program PTSL. Kantor Pertanahan Kota Metro harus mampu membangun data 

bidang tanah kluster 4 yang terpetakan, supaya kedepannya masyarakat bisa 

mengecek hak dan luas tanah dengan menggunakan android. Membangun data 

bidang tanah lengkap maka diperlukannya petunjuk teknis untuk membantu 

tercapainya data yang lengkap dan menjaga kualitas data bidang tanahnya. 

Membangun data lengkap dan menjaga kualitas datanya dilakukan ketika 

kegiatan memetakan bidang tanah kluster 4. Memetakan suatu bidang tanah kluster 

4 dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi kegiatan pertanahan. 

Sistem komputerisasi kegiatan pertanahan merupakan sistem yang menghubungkan 
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suatu data berbentuk spasial dengan data berbentuk tekstual dalam suatu sistem 

yang kemudian harus menyimpannya dan dijaga datanya dalam server yang ada di 

kantor pertanahan (Satriya, 2014). Data tersebut harus menyesuaikan kenampakan 

yang ada pada citra di sistem komputerisasi kegiatan pertanahan dan dibantu data 

pendukung yang didapatkan saat identifikasi secara langsung ke lapangan, seperti 

surat ukur, gambar ukur, buku tanah, dan peta blok atau peta daftar himpunan 

ketetapan pajak per desa atau kelurahan (Artika, 2020). Ketika melakukan 

observasi secara langsung di Kantor Pertanahan Kota Metro didapatkan bidang 

tanah kluster 4 yang tidak dapat tervalidasi. Hal ini menyebabkan perlunya 

menganalisis faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan bidang tanah tidak 

tervalidasi. Informasi mengenai hal tersebut dapat diketahui saat melakukan 

pengambilan data dengan subjek penelitian, yaitu seksi survei dan pemetaan di 

Kantor Pertanahan Kota Metro, dan pihak ketiga (surveyor kadaster berlisensi), 

sedangkan objek penelitian yaitu bidang tanah kluster 4 yang tidak tervalidasi pada 

sistem komputerisasi kegiatan pertanahan. 

Pengumpulan informasi terkait faktor-faktor bidang tanah kluster 4 yang 

tidak tervalidasinya, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai permasalahan 

tersebut. Petunjuk teknis kegiatan pendaftaran tanah lengkap terdapat karakteristik 

data, pengolahan, dan pengelolaannya bidang tanah kluster 4 supaya tervalidasi 

pada sistem KKP. Namun saat melakukan studi literatur pada petunjuk teknis 

tersebut didapatkan variabel-variabel yang akan digunakan yaitu kondisi data 

pendaftaran tanah (X1), peralatan dan material (X2), sumber daya manusia (X3), 

pengecekan informasi bidang tanah (X4), dan validitas data (X5), serta bidang tanah 

kluster 4 (K4) tidak tervalidasi (Y). Oleh karena itu, pentingnya melakukan analisis 

permasalahan tersebut supaya dapat menjalankan pekerjaan dan memberikan solusi 

ke Kantor Pertanahan Kota Metro agar meminimalisir bidang tanah kluster 4 yang 

tidak dapat tervalidasi pada sistem KKP. Bidang tanah kluster 4 tervalidasinya 

mampu mendorong terwujudnya desa atau kelurahan lengkap. Dengan demikian, 

mampu memberikan pelayanan elektronik untuk memudahkan dan mempercepat 

bagi tim pelaksana kegiatan PTSL setelah tercapainya data bidang tanah lengkap. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang perlu dijawab berdasarkan penjabaran dari latar belakang 

didapatkan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana faktor kondisi data pendaftaran tanah, peralatan dan material, 

sumber daya manusia, pengecekan informasi bidang tanah, dan validitas data 

mempengaruhi secara parsial terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak 

tervalidasi di Kantor Pertanahan Kota Metro? 

2. Bagaimana faktor kondisi data pendaftaran tanah, peralatan dan material, 

sumber daya manusia, pengecekan informasi bidang tanah, dan validitas data 

mempengaruhi secara simultan terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak 

tervalidasi di Kantor Pertanahan Kota Metro? 

3. Variabel X (kondisi data pendaftaran tanah, peralatan dan material, sumber 

daya manusia, pengecekan informasi bidang tanah, dan validitas data) yang 

manakah paling pengaruh dominan terhadap variabel Y (bidang tanah kluster 4 

(K4) tidak tervalidasi) di Kantor Pertanahan Kota Metro? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan penjabaran rumusan masalah didapatkan 

tujuannya adalah sebagai berikut :  

1. Menganalisis ada tidaknya pengaruh kondisi data pendaftaran tanah, peralatan 

dan material, sumber daya manusia, pengecekan informasi bidang tanah, dan 

validitas data secara parsial terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) tidak 

tervalidasi di Kantor Pertanahan Kota Metro.  

2. Menganalisis ada tidaknya pengaruh variabel kondisi data pendaftaran tanah, 

peralatan dan material, sumber daya manusia, pengecekan informasi bidang 

tanah, dan validitas data secara simultan terhadap bidang tanah kluster 4 (K4) 

tidak tervalidasi di Kantor Pertanahan Kota Metro.  

3. Menganalisis variabel yang paling dominan mempengaruhi bidang tanah 

kluster 4 (K4) tidak tervalidasi di Kantor Pertanahan Kota Metro. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diharapkan dapat memberikan 

berupa manfaat teoritis dan praktis untuk yang membacanya : 

1. Secara manfaat teoritis, dapat memberikan pengetahuan terkait bidang kadaster 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bidang tanah kluster 4 tidak 

tervalidasi pada sistem komputerisasi kegiatan pertanahan. 

2. Secara manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai suatu pendukung informasi 

tambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bidang tanah kluster 4 

tidak tervalidasi pada sistem komputerisasi kegiatan pertanahan di Kantor 

Pertanahan Kota Metro, dan dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan untuk 

para khalayak yang membaca penelitian tugas akhir ini. 

 

I.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian secara keseluruhan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian adalah Kantor Pertanahan Kota Metro. Lokasi dipilih 

dikarenakan belum ada penelitian terkait permasalahan bidang tanah kluster 4 

tidak tervalidasi. Pihak Kantor Pertanahan Kota Metro mendukung penulis 

untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut supaya dapat 

membantu dan memberikan solusi agar tercapainya target kota lengkap. 

2. Subjek penelitian yaitu Tim Kantor Pertanahan Kota Metro di bagian seksi 

survei dan pemetaan, dan pihak ketiga (surveyor kadaster berlisensi). 

3. Objek penelitian yaitu kondisi data pendaftaran tanah, peralatan dan material, 

sumber daya manusia, pengecekan informasi bidang tanah, dan validitas data 

sebagai variabel bebas, dan bidang tanah kluster 4 tidak tervalidasi sebagai 

variabel terikat. 

4. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
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I.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian terkait rencana Indonesia yang akan menyelesaikan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Indonesia tahun 2024 melalui PTSL (Purbawa, 2018). 

Pentingnya dilaksanakan penelitian mengenai rencana dalam capaian PTSL 

(Audina, 2018). Metode analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 

pengolahan didapatkan nilai korelasi < 0,050, berarti variabel bebas secara 

signifikan mampu memprediksi variabel terikatnya (Purbawa, 2018). Hal ini secara 

keseluruhan faktor yang dijelaskan telah signifikan. Faktor tersebut meliputi 

banyaknya SDM, banyaknya petugas yuridis, banyaknya unit komputer, banyaknya 

unit theodolit, banyaknya unit GPS, dan suatu wilayah memiliki kemiringan > 3% 

(Purbawa, 2018). Keenam faktor-faktor yang sudah didapatkan berpengaruh 

terhadap capaian bidang PTSL. 

Penelitian Artika dan Utami (2020) melakukan pendataan untuk percepatan 

potensi bidang tanah kluster 4. Data bidang tanah yang sudah bersertipikat nantinya  

terintegrasi dalam sistem KKP secara tepat, akurat, dan benar (Artika, 2020). Secara 

spasial analisa data dilakukan melalui tumpang susun data terhadap peta digital dan 

hasil pengukuran lapangan dengan data yang ada pada sistem KKP, sehingga data 

spasial terintegrasi secara utuh (Candra, 2020). Hasil dari analisis data 

menunjukkan pemetaan melalui survei lapangan dapat mempercepat proses saat 

melakukan identifikasi terkait potensi bidang tanah kluster 4, dan dapat tercapainya 

dan terwujudnya suatu desa atau kelurahan lengkap (Artika, 2020). Tercapainya 

target dalam percepatan untuk melakukan pembenahan bidang tanah yang masuk 

dalam kluster mendorong tercapainya basis data bidang tanah secara lengkap dan 

mampu menyapu habis bidang maupun luasan tanahnya yang masih belum 

tersertipikat supaya lebih jelas terarah bidang tanah yang dijadikan target PTSL. 

Penelitian Handono dkk. (2020) untuk mengetahui apa saja strategi yang 

harus digunakan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam percepatan 

peningkatan kualitas data dan validitas hasil kegiatan. Hasil penelitian ini 

menerangkan strategi mana yang tepat digunakan dalam menyelesaikan bidang 

tanah kluster 4. Terdapat empat strategi yang diterapkan meliputi adanya 

pengaturan sarana prasarana, adanya distribusi pekerjaan, pendanaan melibatkan 

pemerintah daerah, dan pelaksanaan kegiatan harus sesuai petunjuk teknis 
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(Handono dkk., 2020). Menerapkan empat strategi tersebut dapat menyelesaikan 

4698 bidang tanah kluster 4. Hasilnya didapatkan 60 bidang valid dari segi letak, 

52 bidang valid dari segi luasan, 57 bidang valid dari segi bentuk, dan 60 bidang 

valid dari segi standar penomoran (Kastika, 2019). Adanya empat strategi tersebut 

Kantor Pertanahan Karanganyar dapat menyelesaikan 46976 bidang tanah kluster 

4 (Handono dkk., 2020).  

 

I.7 Hipotesis 

Perumusan hipotesis yang dijadikan dugaan sementara meliputi : 

H1 : Diduga terdapat adanya pengaruh antara kondisi data pendaftaran tanah 

terhadap bidang tanah kluster 4 tidak tervalidasi 

H2 : Diduga terdapat adanya pengaruh antara peralatan dan material terhadap bidang 

tanah kluster 4 tidak tervalidasi 

H3 : Diduga terdapat adanya pengaruh antara sumber daya manusia terhadap bidang 

tanah kluster 4 tidak tervalidasi 

H4 : Diduga terdapat adanya pengaruh antara pengecekan informasi bidang tanah 

terhadap bidang tanah kluster 4 tidak tervalidasi 

H5 : Diduga terdapat adanya pengaruh antara validitas data terhadap bidang tanah 

kluster 4 tidak tervalidasi 

H6 : Diduga variabel X secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap bidang 

tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi. 

H7 : Diduga variabel X yang berpengaruh paling dominan dengan variabel Y 

(bidang tanah kluster 4 (K4) tidak tervalidasi) adalah validitas data. 

 


