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Hasna Afra Nurrasyida : “Implementasi Kebijakan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/ Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota 

Bandung”. 

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang membuat Program Percepatan Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan perencanaan yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diharapkan dapat membantu 

masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan. Program 

ini dilaksanakan disetiap BPN Kabupaten dan Kota yang ada diseluruh Indonesia 

termasuk di Kota Bandung, dalam rangka percepatan sertifikasi tanah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam 

pelaksanaan Program PTSL dan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

keberhasilan pelaksanaan Program PTSL di Kota Bandung. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi 

Kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang mengemukakan bahwa ada dua 

variabel penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yang pertama 

yaitu bagaimana isi kebijakan itu sendiri dan yang kedua yaitu lingkungan dalam 

mengimplementasikan kebijakan itu sendiri. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu 

Ketua Pelaksana PTSL Kota Bandung, Pelaksana Teknis,  dan perwakilan 

masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisi data dalam penelitian 

ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah 

Kota Bandung melalui BPN Kota Bandung dalam pelaksanaan program PTSL yaitu 

melalui persiapan yang matang mencangkup sosialisasi, penetapan lokasi, 

perencanaan tenaga, dan pembentukan panitia ajudikasi percepatan, pelatihan dan 

penyuluhan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan PTSL di Kota Bandung yaitu dari 

jumlah target 93.000 sertifikat tanah yang ditargetkan hanya 7.234 sertifikat atau 

hanya mencapai 7,78 % dari data yang peneliti dapatkan. Hal ini disebabkan oleh 

jumlah kelompok kerja dilapangan tidak sebanding dengan volume target yang 

ditetapkan sehingga dalam pencapaian target masih belum bisa terpenuhi. 
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