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ABSTRAK 
 
 
Yusri, 2008. “PELAKSANAAN  PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI 
SECARA SISTIMATIK MELALUI LAND MANAGEMENT AND POLICY 
DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KECAMATAN SAMBI 
KABUPATEN BOYOLALI”. Fakultas Hukum UNS. 
 
 Penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian pelaksanaan 
Land Management and Policy Development Program (LMPDP) di Kecamtan 
Sambi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dengan PMNA/KBPN Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
dalam bidang Kelengkapan berkas yang dibutuhkan, Jangka waktu pelaksanaan 
sampai terbitnya sertipikat dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat serta  
untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan LMPDP 
tersebut dan upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan demi kelancaran 
pelaksanaannya. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskritif. Jenis data yang 
diperoleh adalah data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
informan/sumber data melalui wawancara dan dokumentasidan data Sekunder 
yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan mengamati data yang berkaitan 
dengan pelaksanaan LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Provinsi 
Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi 
kemudian dianalisa secara Deskritif dengan pendekatan kualitatif dengan cara 
mencari perbedaan antara prosedur pelaksanaan LMPDP di Kecamatan Sambi 
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 
1997 nuntuk dianalisis, diberikan penilaian dan ditarik suatu kesimpulan. 
 Pelaksanaan LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Propinsi 
Jawa Tengah dilaksanakan pada tahun anggaran 2007 dengan jumlah permohonan 
5000 bidang tanah. Pelaksanaan LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten 
Boyolali Provinsi Jawa Tengah ada hal-hal yang penulis ingin mengetahui dan 
mengkaji mengenai beberapa hal apakah sudah sesuai dengan PMNA/KBPN 
Nomor 3 Tahun 1997 atau belum yaitu mengenai kelengkapan berkas yang 
dibutuhkan, jangka waktu yang dibutuhkan sampai terbitnya sertipikat serta biaya 
yang harus dikeluarkan masyarakat untuk satu bidang tanah yang disertipikatkan, 
dan yang pasti ada kendala-kendala yang temui dalam pelaksanaan LMPDP di 
Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah tersebut yang 
meliputi : kendala intern/kendala dari dalam yaitu kurangnya waktu dan jumlah 
tenagapelaksana LMPDP, diupayakan dengan memaksimalkan tenaga yang ada 
dengan cara membagi tenaga teknis dan yuridis menjadi beberapa kelompok 
sesuai dengan wilayah kerja masing-masing menurut banyak bidang yang akan 
dikerjakan, untuk Kecamatan Sambi terdapat 10 (sepuluh) desa yang menjadi 
lokasi LMPDP dan setiap desa mendapat jatah bidang tanah yang disertipikatkan 
500 bidang, dan untuk tim Satgas Yuridis di bagi menjadi 5 (lima ) kelompok dan 
setiap selompok mendapat jatah 2 (dua) desa dengan jumlah 1000 bidang tanah 
yang akan disertipikatkan, sedangkan untuk satgas Teknis diserahkan kepada 
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pihak Surveyor berlisensi (diluar BPN). Kendala ekstern/kendala dari luar yaitu 
pengisian berkas yang dibutuhkan kurang lengkap, persyaratan administrasi 
kurang lengkap, kediaman pemohon yang tidak berada di lokasi desa tersebut, 
kesiapan perangkat desa dan masyarakat yang kurang memahani kebutuhan 
syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses sertipikat, serta pengukuran/satgas 
teknis yang diserahkan kepada pihak surveyor berlisensi, dimana dalam 
pengukuran masih banyak patok-patok yang belum terpasang pada bidang tanah 
yang di mohon dan tidak disaksikan oleh pihak-pihak bersebelahan sehingga asas 
kontradiktur delimitasi tidak dapat terpenuhi dan akan memungkinkan terjadinya 
masalah/sengketa dikemudian hari. 
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 BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

         Melaksanakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah indonesia adalah 

kewajiban dari pemerintah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-undang No 5 tahun 19960 (UUPA). Untuk itulah, maka Pemerintah 

dengan segala keterbatasan yang ada, terutama keterbatasan dana, 

penyelengaraan Pendaftaran tanah Sistimatik atau yang lebih dikenal dengan 

istilah ajudikasi. 

 

         Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Pendaftaran 

Tanah secara sistimatik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

yang dilaksanakan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran 

tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan. 

Pendaftaran tanah secara sistimatik melibatkan jumlah bidang tanah yang 

banyak sehingga memerlukan penanganan yang lebih baik dalam 

pelaksanaannya, untuk itulah dibentuk Unit Pelaksanan Kegiatan LMPDP di 

Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah BPN Propinsi. 

 

         Dalam pelaksanaan ajudikasi, pemerintah, dalam hal ini Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), harus mengumpulkan data 

fisik dan juga data yuridis yang berkaitan dengan pemilikan tanah. Persyaratan 

ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan 

Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. seluruh pekerjaan 

pengumpulan data tersebut dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi. 

Penyelengaraan Pendaftaran Tanah Sistimatik yang dilaksanakan oleh BPN RI 

lewat Program Pengembangan Kebijakan dan Manejemen Pertanahan/Land 

Manajement and Policy Development Program (LMPDP) akan diselengarakan 
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pada tahun 2005 sampai dengan 2009 di 11 Prospinsi yang meliputi 60 

Kota/Kabupaten. Sedangkan dalam proposal ini akan merencanakan 

melakukan studi di salah satu daerah yang ditujuk sebagai daerah Program 

ajudikasi yaitu di daerah Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa 

Tengah. 

 

         Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UUPA, untuk menjamin kepastian hukum 

oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia. Pada kenyataannya , pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia 

belum dapat terealisasi secara optimal. Sejak diberlakukannya UUPA, 

menurut Suharno (1999:11) baru sekitar 30% bidang tanah yang telah 

terdaftar. 

 

         Dengan digantinya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 menjadi 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

sebagai upaya untuk percepatan pendaftaran tanah. Upaya percepatan 

pendaftaran tanah dapat dilakukan melelui penyederhanaan prosedur kerja, 

percepatan waktu penyelesaian permohonan, atau dengan penentuan biaya 

permohonan yang lebih murah. 

 

         Salah satu langkah dari Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya ditulis 

BPN) sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pendaftaran 

tanah adalah dilaksanakannya kegiatan Land Manajement and Policy 

Development Ptogram (LMPDP), yang dalam hal ini dalam pembiayaannya 

ditanggung oleh Bank Dunia melalui Pemerintah, dalam hal ini adalah BPN. 

Kegiatan LMPDP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

yaitu suatu pola pelayanan pemberian sertipikat Hak Atas Tanah melalui 

mekanisme prosedur kerja/tata cara kerja yang sederhana, cepat dan murah 

namun tetap menjamin kepastian hukum atas tanah. 
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         Tujuan pelaksanaan LMPDP adalah memproses pensertipikatan tanah 

secara massal sebagai perwujudan dari program catur tertib di bidang 

pertanahana, yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan 

bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, 

serta penyelesaiannya secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang 

bersifat strategis. Kemudian untuk lebih meningkatkan pelaksanaan LMPDP, 

maka dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 72-XVI-2007 tentang Penunjukkan Kelurahan/Desa di 

Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penyelenggaraan pendaftaran tanah 

sistematik Land Management And Policy Development Program Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggara 2007 Keputusan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 72-XVI-2007 

tentang Penunjukkan Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi 

penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematik Land Management And Policy 

Development Program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 

Anggara 2007. 

 

         Dengan adanya LMPDP , diharapkan masyarakat yang kurang mampu 

dapat mensertipikatkan tanahnya secara masal dengan biaya yang relatif 

murah dan terjangkau. Di Kabupaten Boyolali pendaftaran tanah melalui 

LMPDP baru dilaksanakan tahun 2007, dengan jumlah 15.000 Bidang yang 

terbagi dalam 3 Kecamatan, dan rencananya pada tahun 2008 yang akan 

datang Kabupaten Boyolali akan tetap menjadi lokasi LMPDP dengan lokasi 

kecamatan yang berbeda dan jumlah bidang yang sama. 

 

         Dilihat dari segi pemrakarsanya, berdasarkan peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 13, Kegiatan LMPDP dapat dikategorikan dalam 

kegiatan pendaftaran tanah secara sistimatik. Dikarenakan kegiatan LMPDP 

dikhususkan untuk bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan didasarkan 

pada suatu rencana kerja serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang 

ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN). Agar lebih jelas 
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dalam penerapan pelaksanaan pendaftaran tanah dikeluarkanlah Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997. 

 

         Besarnya permohonan yang masuk dalam kegiatan LMPDP dengan 

mekanisme kerja yang lebih sederhana dan waktu penyelesaiannya yang cepat 

dikhawatirkan kualitas jaminan kepastian hukumnya menjadi berkurang. 

Karena terdapat proses pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan peraturan 

pelaksanaan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan suatu pengevaluasian 

mengenai kesesuain pelaksanaan kegiatan LMPDP dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu kendala yang sering 

dihadapi dalam pelaksanaan ajudikasi menurut Aris Munandar adalah jumlah 

tenaga pelaksanan tidak sebanding dengan jumlah bidang yang harus 

diselesaikan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pertanahan 

yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. 

 

         Dari latar belakang ini mengantarkan penulis untuk meneliti pelaksanaan 

pensertipikatan tanah melalui LMPDP pada tahun 2007 dengan judul : 

“PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA 

SISTIMATIK MELALUI LAND MANAGEMENT AND POLICY 

DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KECAMATAN SAMBI 

KABUPATEN BOYOLALI” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

         Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kelengkapan berkas yang dilakukan dalam kegiatan 

LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah 

dengan berkas yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ? 
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2. Bagaimanakah jangka waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan LMPDP di bandingkan dengan permohonan biasa di kantor 

pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan ajudikasi 

melalui LMPDP tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

         Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini diharapkan mencapai 

beberapa tujuan diantaranya : 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kelengkapan berkas yang dilakukan 

dalam LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa 

Tengah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah jangka waktu dan biaya yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan LMPDP di bandingkan dengan 

permohonan biasa di kantor pertanahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Untuk Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

ajudikasi melalui LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 

Propinsi Jawa Tengah dan upaya penyelesaiannya. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan bagi para Pejabat maupun pelaksanan yang 

terlibat dalam proses pendaftaran tanah tentang bagaimana proses 

Pndaftaran tanah yang benar yang sesuai dengan catur tertib 

Pertanahan dan produk sertiupikat hak atas tanah menjadi surat atau 

alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum. 

b. Memberikan manfaat dan pelajaran bagi masyarakat untuk dapat lebih 

mengetahui tentang tanah, sertipikat dan proses pendaftran tanah serta 

peraturan yang ada mengenai pertanahan. 
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c. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

dalam studi ilmu hukum di Fakultas Hukum UNS. 

   

2. Manfaat Teoritis 

a. Menghasilkan deskripsi atas proses pendaftaran tanah pertama kali 

secara sistimatis sehingga menghasilkan catur tertib pertanahan 

melalui LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Propinsi 

Jawa Tengah. 

b. Menghasilkan deskripsi atas permasalahan apa yang timbul dalam 

Proses Pendaftaran Tanah pertama kali secara sistimatis melalui 

LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa 

Tengah. 

c. Memberikan wacana kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya 

Hukum Administrasi Negara. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1.  Jenis penelitian 

“Metode penelitian hukum menguraikan bahwa metode apa yang 

sebaiknya dipakai berkaitan erat dengan tujuan, sasaran, dan masalah 

yang diteliti”. ( Joko Purwono 1993:68 ) 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji 

hukumsebagai norma (Hukum positif dalam sistim perundang-undangan, 

putusan pengadilan, asas keadilan). 

  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu “penelitian yang dimaksud 

untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan 

atau gejala-gejala lain” (Soerjono Soekanto, 1986:10). 
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         Sedangkan menurut Winarno Surakhmad: penelitian diskritif yaitu 

“metodologi penelitian yang ditujukan pada pemecahan masalah yang ada 

pada masa sekarang ini” (Winarno Surakhmad, 1980:134) 

 

Metode penelitian ini memiliki ciri-ciri yaitu ; 

1. Memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada 

sekarang, pada masalah-masalah actual; 

2. Data yang dikumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian 

dianalisa.  

 

Dalam hal ini penulis mempergunakan metode ini karena penulis 

ingin mengambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

ajudikasi LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali apakah 

sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau belum. 

 

3.  Pendekatan penelitian 

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan Normatif Yuridis yang merupakan identifikasi 

hukum sebagai perilaku yang mempola. Sehingga penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh kejelasan terhadap pelaksanaan 

pensertipikatan tanah melalui program Ajudikasi LMPDP di Kecamatan 

Sambi Kabupaten Boyolali. 

 

“Survey, koleksi, dan inventarisasi peraturan-peraturan hukum in 

abstracto ( yang sering juga meliputi keputusan-keputusan peradilan in 

concreto ) banyak dikerjakan oleh para pekerja yang bertugas dalam 

bidang perpustakaan, dokumentasi, serta pengarsipan hukum”. ( Joko 

Purwono 1993: 91 ). 
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4.  Jenis Data 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang berupa fakta-fakta atau keterangan-

keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh 

peneliti untuk tujuan penelitian, sehingga diharapkan penulis dapat 

memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah keterangan-keterangan atau pengetahuan-

pengetahuan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi 

kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, dan sumber-

sumber tertulis lainnya 

 

5.  Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data meliputi: 

 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data yang 

diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan 

atau data yang diperoleh dari Panitia Ajudikasi LMPDP di 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali terhadap pelaksanaan 

pendaftaran tanah pertama kali secara sitimatik melalui LMPDP di 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Serta warga masyarakat desa 

yang menjadi lokasi Ajudikasi LMPDP di Kecamatan Sambi 

Kabupaten Boyolali yang mengajukan permohonan hak atas tanah. 

 

b.   Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara langsung  

memberi keterangan yang sifatnya mendukung data primer, yaitu 
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peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen,  kamus dan 

literatur lain yang berkaitan dengan masalah  yang diteliti penulis. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

         “Penelitian terhadap suatu masalah yang diajukan atau direncanakan 

kebenarannya menurut cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari 

segi ilmiah dan penelelitiannya bersumber di lapangan” (Suharsini 

Arikunto, 1987:17). 

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian  ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Teknik Wawancara 

         Dalam teknik ini, penulis menggunakan wawancara bebas 

terpimpin, karena dengan teknik wawancara ini akan dicapai 

kewajaran secara maksimal, dapat diperoleh data secara mendalam dan 

dimungkinkan masih dipenuhinya prinsip batas keabsahan data hasil 

wawancara yang masih berada digaris kerangka pertanyaan, hingga 

dapat diarahkan secara langsung pada pokok permasalahan dalam 

penelitian. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan 

pemohon hak atas tanah  di desa-desa yang menjadi lokasi Ajudikasi 

LMPDP di  Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dan dengan 

petugas kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Penulis 

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai 

dengan tujuan untuk mencari tahu dan menggali keterangan yang lebih 

dalam mengenai obyek yang diteliti. 

 

b. Studi Kepustakaan 

         Penelitian terhadap suatu masalah yang diajukan atau 

direncanakan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara yang 

dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah dan penelitian 

bersumber dari kepustakaan atau dokumentasi (Suharsini Arikunto, 

1987:7).  
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         Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan cara 

membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-

buku, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya, yang berhubungan 

dengan masalah  yang diteliti. 

 

7. Teknik Analis Data 

         Analis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi laporan, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun 

secara sistematis dan selanjutnya dianalisa sehingga dapat memberikan 

kejelasan permasalahan yang dijadikan obyek dalam penelitian ini. 

         Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Data 

Kualitatif, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang didapat dari 

responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode 

analisis data kualitatif dalam penelitian di lapangan yang kemudian di 

analisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemecahan masalah. Dengan 

uraian tersebut,  maka proses analisis data melibatkan yang lengkap untuk 

menyelesaikan dalam unit-unit yang dibuat, membuat pola dan 

menemukan pokok-pokok penting yang akan disajikan kepada orang lain.  

Dengan melihat hal-hal tersebut diatas, maka penulis menggunakan model 

analisis interaktif. Dalam menganalisa data interatif diperlukan tiga 

komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi dengan menggunakan suatu proses siklus, dalam bentuk ini 

peneliti tetap bergerak diantara komponen tadi dengan proses 

pengumpulan data, selama pengumpulan data tetap berlangsung. “Setelah 

pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen 

utama analisa untuk menarik kesimpulan dengan memverifikasikan 

berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data” 

(H.B.Sutopo, 1988, 25-26). 
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 Gambaran teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

         

 

 
 
 
 ↔   
  
  
 
 
                             
     
 
 

Gambar 1 : Gambaran teknik analisis data 
 

Adapun penjelasan dari tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, 

dan abstraksi data. Proses ini berlangsung sampai laporan akhir 

penelitian selesai ditulis.  

b. Sajian Data 

Sajian data merupkan suatu rakitan informasi deskripsi dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan 

penelitian.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti 

dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi yang berupa 

suatu pengulanagan dedngan gerak cepat, sebagai pikiran kedua yang 

timbul melintas pada peneliti waktu menulis. 

 

PENGUMPULAN DATA 

PENYAJIAN DATA 

PENARIKAN 
KESIMPULAN 

REDUKSI DATA 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Dari hasil penelitian hukum akan diperoleh data-data yang kemudian 

dianalisis dan disusun menjadi suatu laporan dengan sistematika yang terbagi 

menjadi 4 ( empat ) bab dan masing-masing bab akan terbagi menjadi sub bab, 

yang penulisannya adalah sebagi berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

skripsi. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang kajian pustaka atau teori-teori yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan,yaitu Tinjauan tentang tanah, tinjauan tentang 

hapusnya Hak Atas Tanah dan permohonan Hak Atas Tanah, pejabat 

yang berwenang memberikan suatu hak Atas Tanah, Uraian tentang 

LMPDP, teori pelaksanaan Hukum dan kerangka pemikiran. 

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian yang diperoleh akan dilakukan pembahasan yang 

berkaitan dengan permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran, 

dengan teknik analisis yang telah ditentukan dalam metode penelitian. 

Dalam hal ini akan dilakukan analisa penelitin hukum mengenai 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistimatik Melalui Land 

Menejement and Policy Development Program (LMPDP) di 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali yang meliputi : gambaran 

umum daerah penelitian, Kelengkapan berkas yang dibutuhkan, jangka 

waktu dan biaya yang dibutuhkan, dan kendala-kendala yang dihadapi 

serta penyelesaiannya. 
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BAB IV PENUTUP 

 Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

jawaban pokok atas masalah penelitian hukum dan saran berisi apa 

yang dapat disarankan secara konkrit oleh peneliti dalam hubungannya 

dengan kesimpulan dan temuan yang diperoleh.  

 

Metode penelitian yang dugunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan 

sebagai “prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan 

menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya” 

(Hadari Nawawi,1983:63). Model pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

yang menekankan kepada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari 

peneliti sehingga diungkap fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal 

yang melatar belakangi. 

 

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan pensertifikatan tanah secara 

massal melalui LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali tahun 

anggaran 2007 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Boyolali. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teoritis 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam yang tekandung di dalamnya di kuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

 

Kata “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi 

adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi 

kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk: 

4. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, perencanaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

5. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan bumi, air dan ruang angkasa 

6. Menentukkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa 

 

Penjabaran wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari 

Negara tersebut antara lain yaitu menjamin kepastian hukum atas tanah 

dengan dilaksanakan pendaftaran tanah, sebagaimana tercantum dalam pasal 

19 UUPA, yang menyatakan: 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

2. Pendaftaran tersebut ayat (1) meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah 

tersebut 
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c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

prmbuktian kuat 

3.  Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria 

7. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur biaya-biaya yang 

bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) di atas dengan 

ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya 

tersebut. 

 

Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud 

pasal 19 UUPA, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan 

dengan Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 adalah: 

Untuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 
terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan 
data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah 
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

 
Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, sistem pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan 

berdasarkan asas: 

1. Sederhana  :  dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun 

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 

tanah 

2. Aman         :  dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah 

perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga 

hasilnya dapat sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri 
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3. Terjangkau :  dimaksudkan keterjangkauan bagi para pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan 

dan kemampuan golongan ekonomi lemah 

4.  Mutakhir dan Terbuka : 

Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dengan 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 

datanya, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan 

selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan 

masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data 

yang benar. 

 

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan di Indonesia terdiri dari 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 

Pendaftaran tanah secara sistematik diprakarsai oleh Pemerintah serta 

pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir (10) 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, yaitu: 

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/kelurahan. 

 
Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan yang 

berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang 

bersangkutan atau kuasanya, baik perseorangan maupun massal. Sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997, yaitu: 

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/kelurahan secara 
individu atau massal. 

 
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

diharapkan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilaksanakan dengan lebih 
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cepat, sederhana, dan murah serta tetap menjamin kepastian hukum. Menurut 

Sudjito (1987:64) disebutkan bahwa: 

Kepastian hukum terhadap hak atas tanah agar dapat terwujud, maka 

penyelenggaraan harus meliputi: 

1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah yang menghasilkan peta 

pendaftaran dan surat ukur. Dari peta pendaftaran dan surat ukur dapat 

diperoleh mengenai letak, batas, dan luas tanah yang bersangkutan 

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Termasuk 

dalam kegiatan pendaftaran atau pencatatan hak-hak lain baik hak-hak atas 

tanah maupun hak jaminan serta hak-hak lainnya yang membebani status 

tanahnya. Pendaftaran ini memberikan keterangan tentang subyek haknya, 

siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan 

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak sebagai alat bukti yang kuat, yakni 

berupa sertifikat hak atan tanah. 

 

Dengan demikian untuk melaksanakan pendaftaran tanah harus 

diadakan pengukuran dan pemetaan dari bidang-bidang tanah dimaksud, 

tanah-tanah maupun hak-hak atas tanah yang akan didaftarkan harus diadakan 

pengukuran yang hasilnya harus dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau 

peta situasi yang ada di kantor pertanahan. 

 

Pendaftaran tanah diselenggarakan tidak hanya untuk kepentingan 

Pemerintah, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat baik sebagai pemegang 

hak maupun sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap 

bidang tanah tersebut. Pendaftaran tanah selain untuk memberikan kepastian 

hukum hak atas tanah juga untuk memberikan informasi bidang per bidang. 

Menurut Effendi Perangin (1986:95) disebutkan bahwa : 

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah maka pihak-pihak yang 
bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum 
daripada tanah yang dihadapi, letak, luas, batas-batasnya, siapa yang empunya 
dan beban apa yang ada di atasnya. 
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Dengan diketahuinya status atau kedudukan hukum dari tanah yang 

dihadapi maka Pemerinyah dalam menentukan lokasi pembangunan dapat 

menghindari permasalahan atau sengketa dengan masyarakat sebagai pemilik 

tanah yang sah. 

 

Adapun kewenangan pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh 

Badan Pertanahan Nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu bahwa 

“Pendaftaran Tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. 

 

LMPDP merupakan salah satu terobosan yang dilaksanakan oleh badan 

Pertanahan Nasional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di 

bidang pertanahan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hokum hak atas 

tanah dan mempercepat pendaftaran tanah. LMPDP merupakan kegiatan yang 

dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN, dengan tujuan untuk memberikan 

kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat dengan pensertifikatan 

secara massal bidang-bidang tanah yang telah dipunyai atau telah dikuasai 

oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. 

 

Pensertifikatan tanah melalui LMPDP yang dilaksanakan selama ini 

berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Surat 

perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank 

Dunia tanggal 2 Juni 2004 (IBRD Loan No.4731-IND dan IDA Credit No. 

3884-IND). LMPDP meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Pemilihan lokasi yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan 

Penetapan Lokasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional  Provinsi 

2. Penyuluhan yang dilakukan oleh Satgas LMPDP bersama Pejabat dari 

Kantor Pertanahan kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat 

desa 
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3. Identifikasi dan pengumpulan data yuridis yang dilaksanakan oleh Satgas 

LMPDP di Kantor Pertanahan dan Kantor Desa 

4. Pengumpulan data fisik yang dilaksanakan oleh Satgas LMPDP 

5. Rapat Satgas LMPDP 

6. Pengumpulan ditempel di Kantor Base Camp Panitia Ajudikasi LMPDP, 

Kantor Desa selama 30 (tiga puluh) hari 

7. Pembukuan hak dan penerbitan sertifikat 

8. Penyerahan sertifikat 

 

Kesederhanaan dalam pelaksanaanya tentu akan mempermudah 

masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, sehingga diharapkan tumbuh 

kesadaran dari masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Akan tetapi 

kenyataannya selama ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia 

belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari masih 

banyaknya tanah-tanah yang belum bersertifikat dan hal tersebut dapat 

menimbulkan masalah-masalah yang pada akhirnya bukan tidak mungkin 

akan menjadi penyebab terhambatnya pembangunan. 

 

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat 

di bidang pertanahan, dengan maksud untuk meningkatkan jaminan kepastian 

hukum hak atas tanah dan kelancaran pelayanan dengan cepat, murah dan 

tepat serta agar dapat terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat yaitu 

melalui LMPDP. Dengan LMPDP ini pemerintah memberikan rangsangan 

kepada pemegang hak atas tanah agar mau mensertifikatkan tanahnya dan 

berusaha membantu menyelesaikan sebaik-baiknya sengketa-sengketa tanah 

yang sifatnya strategis, dengan jalan memberikan kepada mereka berbagai 

fasilitas atau kemudahan. 

 

Melalui LMPDP aparatur pertanahan melaksanakan pensertifikatan 

tanah secara massal. Selain itu ada kegiatan-kegiatan lain, yaitu penyuluhan 

hukum pertanahan dan kegiatan penyelesaian sengketa tanah yang sifatnya 
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strategis. Apabila penyuluhan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan 

baik, maka apa yang menjadi tujuan LMPDP akan tercapai, sehingga 

diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kesadaran dan minat masyarakat 

untuk mensertifikatkan tanahnya. 

 

1. Tinjauan Tentang Tanah  
 

Masalah tanah dalam era reformasi sekarang ini agaknya cukup 

memperlukan perhatian yang serius, masalah tanah selalu sangat menarik 

perhatian baik itu oleh masyarakat, maupun oleh pemerintah. Karena  

tanah merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, baik untuk 

mencari kehidupan,  tempat tinggal maupun secara ekonomis untuk 

investasi. 

 

  Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti, 

maka dalam penggunaanya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti 

apa istilah tersebut digunakan. 

 

Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti 

yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh 

UUPA. Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasi dari 

negara … ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang…. (Boedi Harsono, 1997:17). 

 

Tanah adat milik perorangan ialah tanah yang langsung dikuasai 

oleh perorangan. Langsung. Langsung dikuasai, artinya tidak ada hak 

fihak lain di atas tanah itu. Tanah itu disebut juga tanah leter C. 
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2. Tinjauan tentang hapusnya hak atas tanah dan permohonan hak atas 

tanah 

a. Pengertian hapusnya hak atas tanah 

Ada berbagai peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan hapus 

hak atas tanah. Mengenai Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna 

Bangunan sebab-sebab hapusnya hak ysnh bersangkutan disebutkan 

dalam Pasal 27, 34 dan 40. Ketentuan yang lebih rinci mengenai  Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diatur dalam PP 

40/1996. 

 

Untuk ketertiban administrasi dan kepastian huku bagi pihak-pihak 

yang bersangkutan, hapusnya hak atas tanah harus dinyatakan dengan 

Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang. (Boedi Harsono, 

1997:298-299) 

 

b. Pengertian permohonan hak atas tanah 

  
Sebagai tanggung jawab pemerintah sebagai pelayanan 

masyarakat yang profesional, dan meningkatkan harkat dan martabat 

masyarakat, memberi pengoyoman pada masyarakat, memberikan 

kepastian hukum hak atas tanah, tertib administrasi pertanahan di 

wilayah kerja kantor Pertanahan, salah satu jalan yang paling efektif 

yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan tertib 

administrasi pertanahan, salah satu jalan dengan menerima 

permohonan atas tanah yang dilakukan oleh masyakat. 

 

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sedangkan yang 

dimaksud dengan permohonan hak atas tanah adalah suatu proses yang 

dimulai dari masuknya permohonan pada instansi yang berwenang 
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sampai lahirnya hak atas tanah yang dimohon oleh yang bersangkutan 

(Effendi Perangin, 1987:1). 

 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan, yang dimaksud dengan pemberian hak atas tanah adalah 

penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah  negara, 

perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, 

termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan. 

 

Bagi anggota masyarakat yang mempunyai tanah status hukum 

tanah tersebut masih kabur, yang tidak mempunyai kepastian hukum, 

tidak mempunyai nilai ekonomis, serta meresahkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  Salah satu upaya hukum yang menguntungkan masyarakat 

dalam hak atas tanah, maka dilakukanlah permohonan hak atas tanah 

tersebut. 

 

Pengertian  hak atas tanah 

 Menurut Boedi Harsono: hak-hak atas tanah sebagai hak 

individu yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung 

bersumber pada Hak Bangsa yang dapat diklasifikasikan menjadi hak 

atas tanah primer yaitu hak atas tanah yng diberikan negara dan hak 

atas tanahh sekunder yaitu hak atas tanah yang bersumber pada pihak 

lain (Boedi Harsono, 1994:200). 

 

Yang termasuk hak-hak atas tanah yang primer adalah Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh 

negara, Hak Pakai yang diberikan oleh negara dan Hak Pengelolaan 

(Pasal 16 UUPA). Sedangkan yang termasuk dalam hak-hak atas tanah 

sekunder adalah: Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan 
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oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak 

Menumpang, Hak Sewa, dan lain-lain (Pasal 37, 41, dan 53 UUPA). 

(Boedi Harsono, 1994:204)  

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak sebagaimana 

dimasud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

 

Yang dimaksud dengan hak atas tanah ialah hak yang memberi 

wewenang kepada empunya hak untuk mempergunakan atau 

mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya (Effendi Perangin 1986, 

230). 

 

3. Pejabat yang berwenang memberikan suatu hak atas tanah 

Negara melalui pejabat negara mempunyai wewenang untuk 

memberikan suatu hak  atas tanah. Pejabat negara yang berwenang 

memberi hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan 

Pemberian Hak Atas Tanah . Kewenangan pemberian hak atas tanah  

secara individu maupun kolektif dan pembatalan keputusan pemberian hak 

atas tanah  dilimpahkan  kepada kepala kantor Pertanahan dilakukan 

secara berjenjang dimulai dari: 

 

a. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya 

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya 

berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999: 

1). Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih 

dari 2 HA (dua hektar) 

2). Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak 

lebih dari 2.000M2 (dua ribu meter persegi), kecuali tanah bekas 

hak guna usaha. 
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3). Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan 

program: 

a). Transmigrasi 

b). Redistribusi tanah 

c). Konsolidasi tanah secara massal baik dalam rangka  

pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik maupun 

sporadic 

 

b. Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi. 

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999, Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai: 

1).  Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 

2 HA (dua hektar). 

2). Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak 

lebih dari 5.000M2 (lima ribu meter persegi), kecuali yang 

kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3. 

 

c. Kewenangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional 

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 menyatakan: 

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan 

pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. 

Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1999 berbunyi: 

1). Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas 
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tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala 

Kantor Wilayah Badan  Pertanahan Nasional Propinsi atau kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud 

dalam Bab II dan Bab III. 

2). Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan 

keputusan pemberian hak atas tanah yang telah  dilimpahkan 

kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan 

Bab III, apabila atas laporan Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Propinsi, hal tersebut diperlukan 

berdasarkan keadaan di lapangan. 

 

4. Uraian Tentang LMPDP 

         Land Manajement and Policy Development Program (LMPDP) atau 

Program Pengembangan Kebijakan dan Manejemen Pertanahan, atau yang 

lebih dikenal dengan kata Ajudikasi, merupakan suatu program yang 

dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

sebagai upaya untuk mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia 

dengan cara penyederhanaan prosedur kerja, percepatan waktu 

penyelesaian permohonan, atau dengan penentuan biaya permohonan yang 

lebih murah. 

 

         LMPDP merupakan suatu program hasil kerja sama pemerintah 

Indonesia dengan Bank Dunia, yang dalam hal ini dalam pembiayaannya 

ditanggung oleh Bank Dunia melalui Pemerintah, dalam hal ini adalah 

BPN. Kegiatan LMPDP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 yaitu suatu pola pelayanan pemberian sertipikat Hak Atas 

Tanah melalui mekanisme prosedur kerja/tata cara kerja yang sederhana, 

cepat dan murah namun tetap menjamin kepastian hukum atas tanah. 
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         LMPDP dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan agar  memproses 

pensertipikatan tanah secara massal sebagai perwujudan dari program 

catur tertib di bidang pertanahan, yang pelaksanaannya dilakukan secara 

terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi 

golongan ekonomi lemah, serta penyelesaiannya secara tuntas terhadap 

sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Kemudian untuk lebih 

meningkatkan pelaksanaan LMPDP, maka dikeluarkan Keputusan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 72-XVI-2007 

tentang Penunjukkan Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagai 

lokasi penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematik Land Management 

And Policy Development Program Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Tahun Anggara 2007 Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 72-XVI-2007 tentang Penunjukkan 

Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penyelenggaraan 

pendaftaran tanah sistematik Land Management And Policy Development 

Program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun  Anggaran 

2007. 

 

         Dengan adanya LMPDP , diharapkan masyarakat yang kurang 

mampu dapat mensertipikatkan tanahnya secara masal dengan biaya yang 

relatif murah dan terjangkau. Di Kabupaten Boyolali pendaftaran tanah 

melalui LMPDP baru dilaksanakan tahun 2007, dengan jumlah 15.000 

Bidang yang terbagi dalam 3 Kecamatan, dan rencananya pada tahun 2008 

yang akan datang Kabupaten Boyolali akan tetap menjadi lokasi LMPDP 

dengan lokasi kecamatan yang berbeda dan jumlah bidang yang sama. 

 

5. Teori Pelaksana Hukum 

         Berakhirnya perbuatan hukum maka proses hukum baru 

menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk 

mengatur masyarakat, tahap perbuatan hukum masih harus disusul oleh 
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pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang 

dimakssud dengan penegakan hukum (Satjipto Raharjo, 1996:181). 

 

         Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan 

hukum tersebut, seperti “penerapan hukum” tatapi tampaknya istilah 

penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan 

demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan 

atau merupakan istilah yang dijadikan  (comed) dalam bahasa asing kita 

juga menggenal beberapa istilah seperti Rechtshandhaving (Belanda); law 

entarcement, application (Amerika). 

 

         Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum 

ini dijalankan  oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi  

dari eksekutif tersebut sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan 

hukum, sejak Negara ini mencampuri banyak bidang kegiatan dan 

pelayanan dalam masyarakat, maka campur tanggan hukum juga makin 

intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi dan 

pendidikan serta tidak ketinggalan dalam bidang pertanahan. Tipe negara 

yang demikian dikenal sebagai welfare state, eksekutif dengan 

birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan 

rencana tercantum dalam (peraturan) hukum yang menanggani bidang-

bidang tersebut. 

 

         Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut mempunyai arti 

yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi 

faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

a.    Faktor hukumnya sendiri, 

b.  Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

penerapan hukum. 

c.    Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan akan hukum 
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d.   Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku  

atau diterapkan 

e.   Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang  

didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup (soerjono 

soekanto, 1983:4-5). 

 

B. KERANGKA PEMIKIRAN 

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa untuk 

menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah oleh pemerintah dilakukan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang 

berlaku. 

 

Pendaftaran tanah yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini banyak 

mengalami peningkatan dan penyempurnaan, misalnya dengan diterbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang 

merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 

diharpakan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

dapat meningkatkan usaha pendaftaran tanah sebagai upaya untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum sehingga dapat mengurangi terjadinya 

sengketa pertanahan. Pada dasarnya penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat 

dilaksanakan secara sistematik maupun secara sporadik. Pelaksanaan secara 

sistematik terkesan mudah dan murah karena Pemerintah bersifat aktif (upaya 

jemput bola dari Pemerintah). 

 

Berdasarkan pada kondisi tersebut maka Pemerintah dalam hal ini 

Badan Pertanahan Nasional berusaha untuk meningkatkan pelayanan di 

bidang pertanahan khusunya pendaftaran tanah dengan mengadakan 

pendaftaran tanah secara massal melalui LMPDP. Badan Pertanahan Nasional 

melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dalam LMPDP dengan berpedoman 

pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
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Nomor 72-XVI-2007 tantang Penunjukkan Kelurahan/Desa Di Provinsi Jawa 

Tengah Sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematik Land 

Management And Policy Development Program (LMPDP) Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia  (BPN RI) Tahun Anggaran 2007. 

 

Dalam pelaksanaan LMPDP tersebut, kemungkinan akan mendapati 

berbagai kendala yang bias menghambat pelaksanaannya yaitu kendala yang 

berasal dari pelaksaan (dari dalam) dan kendala yang berasal dari masyarakat 

(dari luar). Kendala-kendala tersebut tentunya memerlukan upaya pemecahan 

sehingga apa yang telah ditargetkan dalam pelaksanaan LMPDP tersebut 

dapat tercapai, antara lain upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum 

yang berupa penerbitan sertifikat.  

 

Untuk memperjelas kerangka pemikiran tersebut, penyusun 

menggambarkan dalam bagan alir sebagai berikut : 
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UU Nomor 5 Tahun 1960 
(UUPA) Pasal 19 

PP.No.10 Tahun 1961 diganti 
PP. No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah 

- Kepmendagri No. 189 Th 1981 
- SE MENA/Ka.BPN No. 630.1-

1916 Tgl. 3 Juli 1996 

PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 
Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan PP.No. 24 
Tahun 1997 

LMPDP 

Pelaksanaan LMPDP 
- Kelengkapan berkas 
- Jangka waktu dan biaya sampai 

proses sertipikat selesai 

Kendala dari dalam 
(Pelaksana) 

Kendala dari Luar 
(Peserta Prona) 

Upaya Pemecahan  
Masalah 

Penerbitan Sertipikat 
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Keterangan : 
  : diteliti 
  : tidak diteliti 
 

Gambar 2 : Bagan alir Kerangka pemikiran 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

 

A. Gambaran Umum daerah Penelitian 

1. Letak dan Wilayah Administrasi 

         Secara administrative Kabupaten Boyolali merupakan bagian 

wilayah dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 

Kecamatan. Kabupaten ini berada pada ketinggian 75-1500 meter dari 

permukaan laut, yaitu berada di lereng sebelah timur Gunung Merapi. 

Letak astronominya antara 1100 22’-1100 50’ bujur timur dan 70 36’-70 71’ 

lintang selatan. 

         Pada penelitian ini, lokasi kecamatan yang diambil adalah 

Kecamatan Sambi yang terdiri dari 16 desa, dengan luas wilayah 

Kecamatan sambi adalah 5663,792 Ha dan yang menjadi wilayah 

pelaksanaan LMPDP adalah Desa Nglembu, Trosobo, Cermo, Ngaglik, 

Babadan, Catur, Tawengan, Glintang, Jatisari dan Jagoan. Untuk dapat 

mengetahui lebih jelas tentang lokasi penelitian maka dapat dilihat pada 

peta Administrasi Kecamatan Sambi (lihat lampiran 8), Kecamatan Sambi 

secara Administratif terletak kurang lebih 15 Km sebelah timur dari pusat 

kota Boyolali, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simo 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ngemplak 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banyudono 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Semarang. 

 

2. Penggunaan Tanah 

         KecamatanSambi merupakan daerah mempunyai pola penggunaan 

tanah yang bervariasi. Jenis penggunaan tanah di Kecamatan Sambi 

terutama desa-desa yang menjadi lokasi LMDP dapat dilihat pada table 1 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.     Jenis Penggunaan tanah Desa-desa yang menjadi lokasi  

LMPDP  di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. 
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Sumber : BAPPEDA Kabupaten Boyolali, 2003 

No. Desa dan Penggunaan Tanah Luas (Ha) 

1. Nglembu 
- Pekarangan 
- Sawah/Tegal 
- Lainnya 

 
47,678 

305,524 
9,225 

2. Trosobo 
- Pekarangan 
- Sawah/Tegal 
- Lainnya 

 
60.755 

199,985 
5,896 

3. Cermo 
- Pekarangan 
- Sawah/Tegal 
- Lainnya 

 
45.268 

305,822 
7,678 

4. Ngaglik 
- Pekarangan 
- Sawah/Tegal 
- Lainnya 

 
46,786 

287,764 
8,387 

5. Babadan 
- Pekarangan 
- Sawah/Tegal 
- Lainnya 

 
68,598 

249,694 
4,736 

6. Catur 
- Pekarangan 
- Sawah/Tegal 
- Lainnya 

 
43,821 

311,497 
9.125 

7. Tawengan 
- Pekarangan 
- Sawah/Tegal 
- Lainnya 

 
52,679 
31292 
3,924 

 
8. 

 
 

Glintang 
- Pekarangan 
- Sawah/Tegal 
- Lainnya 

 
43,677 

255,864 
6,886 

9. Jatisari 
- Pekarangan 
- Sawah/Tegal 
- Lainnya 

 
45,675 

282,688 
7.678 

10. Jagoan 
- Pekarangan 
- Sawah/Tegal 
- Lainnya 

 
44.821 

276,375 
7,648 
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3. Status Tanah 

         Desa-desa yang menjadi wilayah pelaksanaan LMPDP termasuk 

daerah yang memiliki tingkat perkembangan sertipikat tanah yang rendah, 

artinya masih banyak bidang tanah yang belum bersertipikat. Berdasarkan 

data dari Kantor Kecamatan dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten 

Boyolali, menunjukan bahwa desa-desa yang menjadi wilayah LMPDP 

tersebut dari tanah-tanah yang ada di masing-masing desa baru sekitar 

35% yang sudah bersertipikat. Sebagian besar tanah di desa-desa yang 

menjadi lokasi LMPDP di Kecamatan Sambi berasal dari tanah hak milik 

adapt. Dengan rendahnya angka persentase bidang tanah yang sudah 

bersertipikat, sangat memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan 

LMPDP. 

 

4. Keadaan Sosial Ekonomi 

a. Penduduk 

         Penduduk Kecamatan Sambi khususnya pada 10 (sepuluh) desa 

yang menjadi lokasi LMPDP, pada Tahun 2003 berjumlah 9983 KK 

atau 34.538 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16.789 jiwa dan 

perempuan sebanyak 17.749 jiwa dengan kepadatan penduduk adalah 

15 jiwa/Ha. 

 

b. Tingkat pendididkan 

         Tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi kualitas 

dalam pengembangan sumber daya manusia, yang menjadi salah satu 

modal untuk meningkatkan dan memperlancar jalannya pembangunan. 

Di samping itu tingkat pendidikan mempengaruhi pula kesadaran 

hokum, yang akan memperngaruhi pola piker dan tingkah laku 

masyarakat setempat, tingkat pendidikan di 10 (sepuluh) desa yang 

menjadi lokasi LMPDP secara rinci dapat dilihat pada Tabel  2 berikut: 
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Tabel 2. Tingkat pendidikan 10 desa yang menjadi  lokasi LMPDP  

 di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 

No. Pendidikan Orang Persentase (%) 
1 
2 
3 
4 
5 

SD ke bawah 
SD 
SLTP 
SLTA 
Sarjana 

25.448 
3.873 
3.919 
2.136 
184 

73.68 
11.20 
8.43 
6.17 
0.52 

Sumber : Kantor Kecamatan Sambi, Tahun 2007 

  Berdasarkan tabel  2 tersebut, dapat dilihat bahwa 

penduduk dari desa-desa yang menjadi lokasi LMPDP di Kecamatan 

Sambi Kabupate Boyolali yang berpendidikan SD kebawah sebanyak 

25.448 atau 73.68 %. Sedangkan yang pernah merasakan pendidikan 

formal, sebagian besar hanya lulusan dari sekolah dasar. Hal tersebut 

tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap cara berpikir 

dan menanggapi suatu permasalahan atau peristiwa yang terjadi 

disekitarnya, khususnya masalah pertanahan. 

 

c. Mata pencaharian 

         Kecamatan Sambi, terutama 10 (sepuluh) desa yang menjadi 

lokasi LMPDP  merupakan daerah yang bervariasi ada tanah yang 

berbukit-bukit dan ada tanah yang mempunyai pengairan sawah yang 

baik, mata pencaharian tersebut sangat mempengaruhi penduduk 

setempat dalam berpikir dan bertindak, khususnya dalam bidang 

pertanahan. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat 

dalam tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Jenis mata pencaharian penduduk 10 desa yang menjadi 

  lokasi LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 

No. Profesi Jumlah orang 
1 
2 
3 
4 
5 

Petani 
Buruh Tani 
Pedagang 
Pertukangan  
PNS 

8783 
264 
679 
182 
417 

Sumber : Kantor Kecamatan Sambi, Tahun 2007 
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         Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa mata pencaharian 

penduduk yang terbanyak adalah disektor pertanian, baik tanah tegalan 

maupun tanah persawahan. Hal ini didukung dengan keadaan 

penggunaan tanah yang sebagian besar tanah tegalan dan sawah. 

 

d. Pendapatan Penduduk 

         Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh adanya pembangunan 

ekonomi adalah untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik bagi 

warganya. Tolak ukur yang seringkali digunakan untuk mengukur 

tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah 

dengan melihat seberapa besar peningkatan taraf hidup warganya 

dengan menggunakan ukuran pendapatan per kapita. Walaupun 

pendekatan pendapatan per kapita masih menyimpan sejumlah 

kelemahan, namun ukuran tersebut masih popular dan dapat digunakan 

untuk membandingkan kesejahtraan antar warga/penduduk pada 

wilayah yang berlainan. 

         Diantara kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, 

Kecamatan Musuk adalah kecamatan yang termasuk pertumbuhan 

ekonominya di tingkat yang menengah, tetapi khususnya untuk 10 

(sepuluh) desa yang menjadi wilayah LMPDP, desa-desa tersebut 

termasuk desa-desa yang miskin. Karena disetiap desa yang ada 

terdapat rata-rata 350 kepala keluarga miskin dari rata-rata 1300 kepala 

keluarga di tiap-tiap desa. Komposisi jumlah penduduk di 10 

(sepupuh) desa yang menjadi lokasi LMPDP berdasarkan pendapatan 

penduduk per bulan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4 . Pendapatan penduduk 10 desa yang menjadi lokasi  

 LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. 

No. Pendapatan per bulan Jumlah  
(KK) 

Persentase 
(%) 

1 
2 
3 

< Rp. 300.000,- 
Rp. 300.000,- s/d Rp. 600.000,- 

> Rp. 600.000,- 

6497 
2175 
136 

65.03 
21.74 
13.23 

Sumber : Kantor Kecamatan Sambi, tahun 2007. 
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         Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan 

penduduk 10 (sepuluh) desa yang menjadi lokasi LMPDP di 

Kecamatan Sambi sebagian besar kurang dari RP. 300.000,- perbulan. 

Sebagian besar pendapatan penduduk 10(sepuluh) desa yang menjadi 

lokasi LMPDP tergolong rendah, hal ini terkait dengan mata 

pencahariannya, karena masyarakat setempat sebagian besar adalah 

petani atau buruh tani yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya 

banyak tergantung pada hasil tanah miliknya atau tanah orang lain 

yang digarapnya. Dengan melihat kondisi pendapat penduduk yang 

relatif rendah ini maka 10 (sepuluh) desa yang menjadi lokasi 

LMPDPtermasuk desa-desa yang termasuk dalam kriteria yang di 

prioritaskan untuk menjadi lokasi LMPDP dengan biaya Bank Dunia 

melalui Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. 

 

5. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali 

         Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali merupakan salah satu 

kantor pertanahan di Jawa Tengah yang memiliki produktivitas 

sertipikat yang relatif rendah. Sebagian besar bidang tanah yang ada di 

Kabupaten Boyolali masih belum bersertipikat, walaupun secara 

konkrit jumlah bidang tanah yang belum bersertipikat sulit 

teridentifikasi. Permohonan yang masuk ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten Boyolali banyak didominasi oleh permohonan pengakuan 

hak. Berikut disampaikan jumlah permohonan pendaftaran tanah yang 

masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. 

Tabel 5.   Jumlah permohonan pendaftaran tanah yang masuk di  

 Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.   

Jenis Permohonan Th.2004 Th.2005 Th.2006 Th.2007 

1. Konversi  

2. Pemberian Hak 

3. Pemisahan Hak 

4. Pengabungan Hak 

9572 

75 

223 

2 

9050 

300 

5 

3 

9812 

180 

20 

5 

9006 

194 

143 

6 
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5. Pengantian sertipikat 

6. Penghapusan sertipikat 

7. Peralihan Hak 

8. Hak Tanggungan 

9. Roya 

75 

50 

1542 

257 

173 

16 

2 

970 

176 

218 

36 

4 

1502 

217 

191 

34 

6 

1927 

331 

179 

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, tahun 2007 

 

         Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali mempunyai jumlah 

pegawai  98 orang. Dari jumlah tersebut, 56 orang bertugas di seksi 

SP&P dan PPH dan 16 diantaranya mempunyai wewenang sebagai 

petugas ukur. 

 

         Adapun struktur organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Boyolali adalah sebagai berikut: 

a.  Kepala  Kantor Pertanahan 

         Kepala Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas  segala 

urusan keuangan, kebijakan teknis dan membina aparatur Badan 

Pertanahan di lingkungan wilayahnya. Dalam menjalankan 

tugasnya Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Kepala Sub. 

Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, 

Kepala Seksi  Penatagunaan Tanah, Kepala Seksi Hak-Hak Atas 

Tanah, Kepala Seksi Pengukuran dan  Pendaftaran Tanah serta 

seluruh staf Kantor Pertanahan. 

 

b.  Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

         Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

urusan di bidang perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan 

dan perlengkapan kantor di lingkungan Kantor Pertanahan, 

menuruskan surat-surat  dinas dari Kepala Kantor kepada  Kepala 

Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan serta memberikan 

disposisi. 
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c.  Kepala Urusan Keuangan 

         Kepala Urusan Keuangan bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan tugas di bidang keuangan, menyusun  rencanan usulan 

anggaran pendapatan dan belanja rutin dan pembangunan   Kantor 

Pertanahan berdasrkan dana yang tersedia dalam DIK DIP. 

 

d.  Kepala Urusan Umum 

         Kepala Urusan Umum bertanggung jawab dalam urusan surat 

menyurat, kepegawaian,  perlengkapan dan rumah tangga kanotr 

Pertanahan. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam 

melaksanakan tugas di bidang surat menyurat, kepegawaian, 

perlengkapan dan rumah Kantor Pertanahan. 

 

e.  Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah 

         Bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan 

pengendalian pengusaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, 

pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian 

masalah. 

 

f.   Kepala Sub Seksi Penataan, Penguasaan dan Pemilikan tanah 

         Tugasnya melakukan kegiatan penegasan dan redistribusi 

tanah obyek pengaturan, penguasaan tanah absentee, dan tanah 

partikelir, konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, serta 

pengaturan pemanfaatan bersama atas tanah, termasuk bagi hasil, 

sewa dan gadai tanah. 

 

g.   Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

         Mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang penguasaan 

dan  pemilikan tanah, pengalihan tanah, memberi bimbingan 
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penggunaan tanah kepada masyarakat, serta persiapan pengendalian 

perubahan penggunaan tanah. 

 

h.  Kepala Seksi Penatagunaan Tanah 

         Kepala seksi ini bertanggung jawab atas pengumpulan data 

dan persiapan rencana penatagunaan tanah, memberikan bimbingan 

penggunaan tanah kepada masyarakat, serta persiapan pengendalian 

perubahan penggunaan tanah 

 

i. Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah 

         Bersama-sama dengan staf Sub Seksi Data Penggunaan Tanah 

bertugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data 

penatagunaan tanah, membantu pelaksanaan, penyusunan data 

pokok pertanahan berkerjasama dengan BAPPEDA dan 

menghitung serta menyusun neraca penggunaan tanah sesuai 

dengan petunjuk. 

 

j.   Kepala Sub Seksi Rencana dan Bimbingan PGT 

         Bertugas menyiapkan penyusunan rencana penatagunaan 

tanah, memberikan bimbingan penggunaan tanah kepada 

masyarakat dan menyiapkan pengendalian perubahan penggunaan 

tanah 

 

k.   Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah 

         Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah bertanggung jawab atas 

persiapan dan pelaksanaan kegiatan di bidang hak-hak atas tanah, 

pengadaan tanah dan penyelesaian masalah pertanahan. 

 

l.   Kepala Sub Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah 

         Kepala Sub Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah 

membawahi sub seksi pengurusan hak-hak atas tanah yang bertugas  
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menyiapkan dan melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemberian 

fatwa mengenai pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka 

waktu, pemberhentian dan pembatalan hak-hak atas tanah kepada 

perorangan atau badan hokum 

 

m. Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah 

         Mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan di 

bidang pengadaan tanah serta menyiapkan dan melakukan kegiatan 

pemeriksaan dan pemberian fatwa mengenai pemberian, 

pembaruan, perpanjangan waktu, pemberhentian dan pembatalan 

hak-hak atas tanah kepada instansi pemerintah pusat, bank, 

pemerintah daerah, BUMN, bank milik daerah dan BUMD. 

 

n. Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan  

         Bertugas menyiapkan dan melakukan penyelesaian masalah 

pertanahan, menyiapkan saran-saran atau pertimbangan-

pertimbangan kepada Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah tentang 

langkah-langkah atau tindakan yang  perlu diambil di bidang 

penyelesaian masalah pertanahan. Mengadakan penelitian terhadap 

obyek yang menjadi sengketa baik fisik maupun administrasi. 

 

o.  Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah 

         Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah bertangung 

jawab atas pengukuran dan pemetaan serta menyiapkan 

pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas  serta bimbingan 

PPAT. 

 

p.  Kepala Sub Seksi Pengukuran, pemetakan dan konversi 

         Kepala Sub Seksi ini mempunyai tugas untuk melakukan 

identifikasi, pengukuran, pemetaan dan menyiapkan pendaftaran 
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konversi tanah milik adat. Memelihara serta memperbaiki peta-peta 

yang sudah ada antara lain: Peta PP/10/1910, peta PRONA. 

 

q.  Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi 

         Mempunyai tugas untuk menyiapkan pendaftaran hak  

berdasarkan pemberian hak dan pengakuan hak, mengumpulkan 

data hak atas tanah untuk  pembuatan laporan dan penyajian 

informasi pertanahan, serta memelihara daftar-daftar umum dan 

warkah di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah. 

 

r.   Kepala Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT 

         Kepala Sub Seksi ini membawahi sub seksi peralihan hak, 

pembebananan hak dan PPAT yang bertugas menyiapkan 

penyelesaian peralihan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, 

dan bahan-bahan daftar isian di bidang pengukuran dan pendaftaran 

tanah. Selain itu juga mempunyai tugas untuk menghimpun laporan 

bulanan PPAT. 

 

         Bentuk-bentuk Pelayanan Kepada masyarakat Yang Diberikan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali 

         Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam tugasnya di bidang 

pengaturan penggunaan, pengusaan dan pemilikan tanah, pengurusan 

hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, pengurusan 

hak-hak atas  tanah, pengukuran dan pendafataran tanah  memberikan 

beberapa pelayanan pada masyarakat. Adapun bentuk-bentuk 

pelayanan tersebut adalah sebagai berikut: 

a.  Pelayanan dalam konversi hak adat 

         Yaitu bahwa tanah-tanah bekas hak adat berdasarkan PP 

Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 dapat dikonversi 

menjadi hak milik dan disertifikatkan atau didaftarkan ke Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Boyolali. Pelayanan ini dilaksanakan tanpa 

membayar pemasukan negara. 

 

b. Peralihan hak/lelang 

         Jenis-jenis akta yang akan diadakan proses peralihan hak 

disyaratkan adalah: 

1). Akta hibah 

2). Akta jual beli 

3). Akta tukar menukar 

4). Akta waris 

         Proses peralihan hak/lelang ini adalah proses peralihan nama 

yang dilakukan Kantor Pertanahan dari tanah yang sudah 

bersertifikat atau yang belum bersertifikat dengan menggunakan 

akta-akta yang telah disyaratkan diatas, dimana akta-akta tersebut 

harus dibuat oleh PPAT 

 

c.   Pengukuran bidang tanah 

         Pelayanan atas permohonan masyarakat untuk mengukur 

tanahnya, dimana hasil pengukuran yang dilakukan pihak Kantor 

Pertanahan atau pihak ketiga yang ditunjuk yaitu surveyor 

berlisensi digunakan untuk lampiran  sertifikat hak atas tanah. 

 

d.   Hak Tanggungan 

         Proses pengeluaran sertifikat hak tanggungan oleh Kantor 

Pertanahan  atas permintaan pihak bank yang telah memberi 

sejumlah uang kepada seseorang sebagai hutang, dimana orang 

tersebut menggunakan sertifikat tanahnya sebagai jaminan hutang 

pada bank. Akta perjanjian penyerahan sertifikat hak atas tanah dan 

hutang tersebut harus dibuat oleh PPAT dan didaftarkan ke Kantor 

Pertanahan sehingga berhak mengeluarkan sertifikat hak 

tanggungan seperti di atas. Adapun sertifikat hak tanggungan 
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tersebut disimpan oleh pihak bank sebagai pemberi pinjaman 

hutang. 

 

e.   Roya 

         Penghapusan catatan adanya hutang pada pihak bank,  yang 

ada di Buku Tanah oleh staf Kantor Pertanahan karena hutang 

seseorang telah lunas. Pemohonan roya ini biasanya adalah pihak 

bank. 

 

f.   Pemberian hak 

         Proses pemberian hak atas tanah oleh pemerintah melalui 

Kantor Pertanahan pada penggarap, penghuni dan lain-lain atas 

tanah negara yang mereka mohonkan pada pemerintah untuk 

menjadi haknya. Apabila permohonan tersebut disetujui oleh 

pemerintah, maka pemerintah akan mengeluarkan  Surat Keputusan 

(SK) pemberian hak kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan 

dan akan mengeluarkan sertifikat hak atas tanah. 

 

g.   SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) 

         Suatu bentuk pelayanan dari Kantor Pertanahan yang 

dipergunakan untuk: 

1). Permohonan hak atas tanah yang sudah bersertifikat 

2) Lelang 

3) Sidang pengadilan 

4) Dan lain-lain 

 

h.   Peningkatan Hak 

         Pelayanan dari Kantor Pertanahan pada masyarakat setempat 

yang ingin meningkatkan hak atas tanahnya yang lemah kekuatan 

hukumnya menjadi hak atat tanah yang lebih kuat  kekuatan 

hukumnya yaitu menjadi  Hak Milik. 
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B. Kelengkapan Berkas yang dibutuhkan 

         Kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran tanah Hak milik 

pertama kali secara sisitimatik melalui LMPDP secara keseluruhan sebenarnya 

sama dengan kelengkapan berkas pendaftaran tanah hak milik pertama kali 

secara sporadik atau melalui permohonan rutin karena inisiatif dari masyarakat 

itu sendiri secara pribadi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, karena 

untuk kelengkapan berkas tersebut semuanya mengacu pada peraturan 

perundang-undangan dan peraturan pelaksanana yang ada. 

          Secara rinci untuk tahapan dalam memenuhi kelengkapan berkas yang 

dibutuhkan dalam pendaftaran tanah hak milik pertama kali secara sistimatik 

adalah. 

 

1. Pengumpulan Data fisik 

         Dilakukan penetapan batas-batas bidang tanah, penetapan batas 

bidang tanah dilakukan oleh Satgas pengukuran dan pemetaan atas nama 

ketua Ajudikasi tetapi karena pengukuran pada LMPDP ini dilakukan oleh 

pihak ketiga atau surveyor berlisensi maka penetapan dilakukan oleh 

Satgas pengumpul data yuridis dari Kantor Pertanahan Kabupaten 

Boyolali yang dibantu oleh Kemitraan dari masyarakat yang ikut dalam 

LMPDP tersebut atas nama Panitia Ajudikasi 

a.   Dikakukan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah 

Pemasangan tanda batas ini dilakukan oleh pemohon atau pemilik 

tanah tersebut yang disaksikan oleh pihak-pihak yang bersebelahan 

agar tercapainya asas Contradiktoir Delimitasi (sesuai dengan pasal 

19,20,21,22 dan 23 PMNA/KBPN 3 tahun 1997). 

b.   Pengukuran bidang tanah  

Pengukuran bidang tanah dilakukan oleh pihak ketiga atau survoyer 

berlisensi, dan penetapan batas bidang tanah dilaksanakan oleh Satgas 

pengumpul data yuridis (Pasal 56-57 PMNA/KBPN 3 tahun 1997). 
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2. Pengumpulan dan penelitian Data Yuridis 

         Untuk keperluan data yuridis bidang-bidang tanah, dikumpulkan 

alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis yang dapat berupa keterangan saksi dan atau 

keterangan pihak yang bersangkutan yang ditunjukan oleh pemegang hak 

atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada 

Panitia Ajudikasi LMPDP. 

 

         Sedangkan alat-alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah untuk 

pendaftaran tanah Hak milik pertama kali adalah sebagai berikut : 

a.   Letter C desa yang dimiliki perorangan 

b.  Akta asli PPAT yang memuat pemberian hak tersebut, baik karena 

pewarisan, jual beli atau hibah dari pemegang hak kepada pemerima 

hak yang bersangkutan. 

         Dalam Proyek LMPDP yang dilakukan di Kecamatan Sambi 

Kabupaten Boyolali ini di khususkan untuk tanah-tanah perorangan 

dari hak adat, secara umum berkas yang dibutuhkan dalam LMPDP 

ini sama dengan permohonan tanah secara rutin/sporadic di Kantor 

Pertanahan Kabupaten boyolali yaitu 

 

         Sedangkan dalam kelengkapan berkas yang dibutuhkan dalam 

permohonan Hak atas tanah melalui Ajudikasi LMPDP diperlukan antara 

lain : 

a. Daftar Isian 201, yang berisi menggenai  Risalah Penyelidikan  

riwayat bidang tanah dan penetapan batas (terlampir). Yang juga 

didalam pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dilakukan 

dan sebagai kelengkapan berkas, hanya yang mengumpulkan bukan 

panitia Ajudikasi tetapi satgas yuridis yang ditunjuk oleh Kantor 

Pertanahan. 

Daftar isian 201 ini berisi mengenai : 

1). Identifikasi bidang tanah dan yang berkepentingan 
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a).  Bidang tanah 

Berisi mengenai letak tanah yang akan didaftarkan melalui 

LMPDP serta diberikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB). 

b).  Yang Berkepentingan 

Berisi Nama, tanggal lahir, identitas diri (KTP), pekerjaan, 

tempat tingan dan akta pendirian jika yang menguasi tanah 

tersebut adalah badan huku dari pemilik yang akan memegang 

hak tanah yang dimohon tersebut 

c).  Sketsa Bidang tanah  

Berisi gambar yang menunjukan tentang bentuk dan lokasi dari 

tanah yang di mohon tersebut 

d).  Persetujuan batas bidang tanah 

Berisi nama-nama tetangga yang bersebelahan dengan tanah 

yang akan dimohon tersebut dan tanda tangan dari tetangga 

yang bersebelahan tersebut (asas Contradiktoir Delimitasi) 

 

2). Data tentang kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah 

  a).  Bukti-bukti kepemilikan/penguasaan 

(1).  Sertipikat (Hak milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna - 

Bangunan/ Hak Pakai/HPL)  

(2).  Warisan berisi Nama Pewaris, meninggal dimana dan  

tahun berapa ada surat wasiat atau tidak, kalau tidak 

dibuatkan surat keterangan waris. 

(3).  Hibah/Pemberian berisi cara dilakukan pembelian  

melalui surat di bawah tangan,akta PPAT atau lisan jika 

pakai akta PPAT nama  PPAT, dibuat tanggal berapa dan 

nomor akta PPAT dan jika dibuat secara lisan maka 

harus dibuatkan surat pernyataan. 

(4).  Pembelian berisi cara dilakukan pembelian melaui surat 

di bawah tangan, akta PPAT, Kwitansi atau lisan, jika 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dibuat oleh PPAT, Nama PPAT, tanggal dan nomor akta 

PPAT. 

(5).  Pelelangan berisi risalah (tanggal dan tahun), tempat dan 

nama kantor lelalng. 

(6). Putusan pemberian Hak berisi jabatan pejabat yang 

memutuskan, surat keputusan nomor dan tanggal berapa 

serta apakah persyaratannya sudah terpenuhi atau belum. 

(7). Perwakafan berisi akta(pengganti) Ikrar wakaf nomor 

tanggal dan Nadzir-nya. 

(8).  Lain-lain berisi bukti-bukti pemilikan yang lain dari yang 

sudah disebutkan diatas. 

b).  Bukti Perpajakan 

(1). Petok D/Letter, girik, Kikitir dan diuraikan kantor yang 

menerbitkan bukti pajak tersebut. 

(2). Pajak hasil bumi, Verponding/verponding Indonesia dan 

diuraikan tahun, tanggal dan kantor yang menerbitkan 

surat bukti pajak tersebut. 

(3). IPDA/PBB/SPPT dan diuraikan tahun, tanggal dan kantor 

yang menerbitkan surat bukti pajak tersebut. 

(4). Lain-lain di sebutkan dan bukti dilampirkan selain dari 

bukti pajak yang telah disebutkan diatas. 

c).  Kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah 

(1).  Pada tahun 1960 dikuasai/dimiliki oleh siapa disebutkan 

(2).  Selanjutnya pada tahun berapa dikuasai oleh siapa 

(3).  Pengunaan tanahnya berupa sawah, lading, kebun, kolam 

ikan, perumahan, industri, perkebunan, dikelola 

pengembang, lapangan umum, penggembala ternak atau 

dibiarkan 

d). Bangunan diatas tanah tersebut jenisnya berupa rumah hunian, 

gudang, kantor, bengkel, toko, pagar atau rumah ibadah. 

e).  Status tanahnya 
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(1). Tanah dengan hak adat perorangan berupa Hak milik adat, 

hak googol, hak sanggan, hak yasan, hak anggaduh, hak 

pekulen atau hak noworito. 

(2).  Tanah Negara berisi HLP Penda Propins/Kabupaten/ Kota 

yang dikuasai oleh departemen mana atau dikuasai secara 

perorangan dan kalau ada yang lain maka disebutkan 

(3).  Tanah bagi kepentingan umum yang berupa tanah  

kuburan, tanah pangonan, tanah pasir, tanah lapang atau 

tanah kas desa 

(4). Lain-lain disebutkan jika ada status tanah yang lain dari 

yang sudah disebutkan diatas 

f). Beban-beban atas tanah 

Disebutkan apa saja yang membebani tanah yang ikut dalam 

LMPDP tersebut jika ada. 

g). Bangunan kepentingan umum dan sosial 

Disebutkan bangunan kepentingan umum dan sosial jika ada 

diatas tanah yang menjadi lokasi LMPDP 

h).  Sengketa atas tanah 

Disebutkan ada sengketa atau tidak tanah yang menjadi lokasi 

LMPDP jika ada maka perlu diuraikan sengketanya. 

i). Yang mengumpulkan data tersebut diatas (disebutkan nama dan 

tanda tangan) dan diketahui oleh yang berkepentingan atau 

wakilnya (disebutkan nama dan tanda tangan). 

 

3). Kesimpulan satgas yuridis 

         Berdasarkan pada penilaian atas fakta dan data  yang telah 

dikumpulkan, maka dapat disimpulkan : 

a).  Pemilik/yang menguasai tanah disebutkan 

b).  Status tanahnya disebutkan apakah tanah yang sudah  
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memiliki hak, bekas tanah adat perorangan, tanah bekas 

dikuasai langsung oleh Negara, BUMN, Instansi pemerintah, 

Pemda, badan otorita, desa/kelurahan atau yang lainnya. 

Kepada yang menempati (disebutkan namanya) dapat atau 

tidak untuk diusulkan untuk diberi hak atas tanah 

c).  Pembebanan atas tanah tersebut sedang diangunkan atau tidak 

dianggunkan 

d).  Alat bukti yang diajukan lengkap, tidak lengkap atau tidak  

ada. 

         Maka hasil kesimpulan yang disebutkan diatas melalui 

risalah penelitian data yuridis dan penetapan bidang tanah  

ditanda tangani oleh ketua panitia ajudikasi dan wakilnya serta 

anggota-anggota panitia ajudikasi 

 

4).  Keberatan/sanggahan  

a). Sanggahan/keberatan diuraikan secara singkat apakah ada 

mengenai batas atau kepemilikan tanah, nama penyangah dan 

alamatnya, alas an penyangah terhadap tanah tersebut beserta 

surat buktinya. 

b).  Penyelesaian sengketa/sanggahan diuraikan secara singkat 

 

5). Kesimpulan akhir Ketua Panitia Ajudikasi LMPDP 

         Dalam kesimpulan akhir tersebut maka disebutkan nama 

pemilik atau yang berkepentingan atas tanah tersebut, status 

tanahnya, pertimbangan dalam hal status diuraikan secara singkat 

kemudian ditanda tangani oleh ketua Panitia ajudikasi Kecamatan 

Sambi pada tanggal ditetapkannya. 

 

6). Keputusan Ketua panitia ajudikasi Kecamatan Sambi 

         Mengingat PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 jo. SK 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 
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72-XVI-2007 tanggal 15 maret 2007 tentang pelaksanaan 

pendaftaran tanah sistimatik di Kecamatan Sambi serta 

memperhatikan kesimpulan Ketua Panitia Ajudiokasi Kecamatan 

Sambi Kabupaten Boyolali yang tercantum dalam daftar isian 201 

maka dapat di putuskan bahwa Berdasarkan data fisik dan data 

yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data fisik 

dan data yuridis (disebutkan tanggalnya), hak atas tanah ini 

ditegaskan konversinya menjadi hak milik/diakui hak milik 

dengan pemegang hak (disebutkan namanya) tanpa catatan ada 

keberatan. Jika tanah tersebut adalah tanah Negara maka putusan 

ketua panitia ajudikasi dapat atau tidak menjadi hak perorangan 

berdasarkan data fisik dan data yuridis yang di sahkan dengan 

berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis, tetpai jika ada 

sengketa atas tanah tersebut maka proses pensertipikatan tanah 

tersebut ditunda sampai diterbitkan keputusan oleh lembaga 

peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Kemudian keputusan ini di tanda tangani oleh Ketua Panitia 

Ajudikasi (Tempat dan tanggal ditetapkan diisi). 

 

b. Surat Pernyataan Penguasan Fisik Bidang Tanah (sistimatik)         

yang juga dipakai dalam permohonan tanah pertama kali secara 

sporadik yang  berisi : 

1). identitas pemohon 

2). pernyataan bahwa benar-benar dengan itikat baik menguasai tanah 

yang dimohon (letaknya disebutkan) dengan batas-batas tanah 

tersebut 

3). menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dari siapa dan dengan 

cara apa, belum bersertipikat,tidak dalam sengketa, tidak dijadikan 

jaminan suatu hutang, bukan merupakan harta warisan yang 

belumterbagi dan tidak melanggar peraturan perundangan yang 

berlaku 
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4). menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohon telah dipasang 

tanda batasnya sesuai pasal 22 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 3 

tahun 1997, yang telah disaksikan pemilik tanah yang 

bersebelahan. 

5). Akan menerima setiap hasil pengukuran dari dari BPN dan kalau 

terjadi kelebihan luas yang bukan merupakan haknya bersedia 

untuk mengembalikan tanah tersebut kepada yang berhak. 

6).  Bermeterai Rp.6000,- 

 

c. Berita acara kesaksian yang juga dipakai dalam pendaftaran tanah 

pertama kali secara sporadik yang berisi : 

1). Hari dan tanggal di buat dan ditanda tangani berita acara tersebut. 

2). Identitas 2 (dua) orang saksi 

3). Memberikan kesaksian bahwa tanah yang di mohon yang 

berbatasan dengan pemilik yang bersebelahan benar-benar secara 

fisik dimiliki/dikuasai oleh pemohon. 

4). Pemilikan/penguasaan tahan oleh pemohon berdasarkan apa dan 

dilakukan secara lisan atau tulisan yang alat buktinya hilang dari 

siapa dan pada tahun berapa. 

 

d. Berkas-berkas lain 

         Berkas-berkas lain yang dibutuhkan disesuaikan dengan proses 

yang dilakukan atas tanah tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada dan peraturan pelaksananya, antara 

lain : 

1).  KTP Pemohon, Penjual-pembeli, pemberi hibah, alih waris, saksi 

2).  Surat Kematian 

3).  Pajak Bumi Bangunan 

4).  Leter C Desa 

5).  Surat Keterangan Warisan 

6).  Surat Pernyataan Pembagian Warisan 
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7).  Berita Acara Kesaksian 

8).  Surat Keterangan Beda Nama Jika nama pemohon di Leter C desa 

dengan yang ada di KTP berbeda yang dibuat oleh Kepala Desa. 

9).  Akta Jual Beli, Hibah, Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh 

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) digunakan untuk peralihan 

tanah diatas tahun 1997. 

 

C. Jangka Waktu dan biaya yang dibutuhkan  

1. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan LMPDP  

         Jangka waktu yang disediakan kepada Panitia ajudikasi LMPDP 

sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 72-XVI-2007 tanggal 15 maret 2007 tentang penunjukan 

kelurahan/desa di propinsi jawa tengah sebagai lokasi penyelenggaraan 

Pendaftaran Tanah sistimatik Land Management and Policy Development 

Program (LMPDP) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 

Anggaran 2007 dan kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah 

No.SK.600/1218/33/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pembentukan 

Satuan Tugas (satgas) pengumpul data Yuridis dan satuan Tugas 

Administrasi Proyek Pengembangan Kebijakan dan Manajemen 

Pertanahan di Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 

2007 adalah satu tahun anggaran yaitu dari bulan Januari sampai bulan 

Desember 2007, tetapi karena SK yang ada saja keluarnya dipertengahan 

tahun yang ada maka Panitia ajudikasi LMPDP efektif mulai bekerja pada 

bulan Juni 2007 dengan target bidang untuk Kecamatan Sambi Kabupaten 

Boyolali sebanyak 5000 bidang.  

 

         Dalam pelaksanaan proyek LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten 

Boyolali, panitia ajudikasi LMPDP terpaksa mensiasatinya dengan isitlah 

mencuri star, dimana walaupun belum dilaksanakan pelantikan panitia 

Ajudikasi, panitia sudah bergerak duluan untuk mempersiapkan 
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pelaksanaan Proyek LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 

karena menggingat kalau sesuai dengan tanggal Pelantikan Panitia 

ajudikasi LMPDP maka waktu yang tersedia tidak tercukupi untuk 

memenuhi target 5000 bidang sampai dengan Bulan Desember 2007. 

 

         Pensertipikatan tanah melalui LMPDP memerlukan tahapan-tahapan 

dalam pelaksanaannya yang mengacu pada Pendaftaran tanah secara 

sistimatik menurut PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997. adapun hasil 

pengamatan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan LMPDP di 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali pada tahun 2007 sebagai berikut : 

 

a.  Persiapan 

1). Pemilihan dan penetapan Lokasi 

         Pada tahun anggaran 2007, Kecamatan Sambi merupakan 

salah satu dari lokasi LMPDP di Kabupaten Boyolali dengan SK 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 72-XVI-

2007 tanggal 15 maret 2007 tentang penunjukan kelurahan/desa di 

propinsi jawa tengah sebagai lokasi penyelenggaraan Pendaftaran 

Tanah sistimatik Land Management and Policy Development 

Program (LMPDP) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Tahun Anggaran 2007 Nomor 72-XVI-2007 tanggal 15 maret 2007 

tentang penunjukan kelurahan/desa di propinsi jawa tengah sebagai 

lokasi penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sistimatik Land 

Management and Policy Development Program (LMPDP) Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007. 

 

         Dalam SK Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia ini 

yang keluar pada bulan Maret 2007 sudah mengurangi waktu yang 

seharusnya sudah dipakai untuk panitia ajudikasi LMPD 

melaksanakan tugasnya di daerah yang ditunjuk tersebut. 
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2).  Pembentukan Satgas LMPDP 

         Pembentukan satgas LMPDP dituangkan dalam SK Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah 

No.SK.600/1218/33/2007 tanggal 09 April 2007 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas (satgas) pengumpul data Yuridis dan 

satuan Tugas Administrasi Proyek Pengembangan Kebijakan dan 

Manajemen Pertanahan di Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa 

Tengah Tahun anggaran 2007. berdasarkan SK tersebut Satgas 

LMPDP terdiri dari 5 orang satgas yuridis BPN, 5 orang satgas 

yuridis kemitraan, 1 orang satgas administrasi BPN, 2 orang satgas 

administrasi kemitraan 

 

         Dalam SK Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional 

Propinsi Jawa Tengah yang keluar pada bulan April 2007 semakin 

mengurangi waktu yang dibutuhkan panitia ajudikasi LMPDP untuk 

bekerja di lokasi LMPDP. 

 

         Pembentukan satgas teknis dalam proyek LMPDP ini tidak 

menjadi kewenangan Kantor Pertanahan karena telah diserahkan 

kepada pihak ketiga yaitu Surveyor Berlisensi.  

 

3).  Koordinasi dengan Instansi terkait 

         Dalam pelaksanaan LMPDP perlu mengadakan koordinasi 

dengan pemerintah daerah setempat dalam hal ini Kabupaten 

Boyolali, Kecamatan Sambi dan desa-desa yang menjadi lokasi 

LMPDP, untuk dapat bekerja sama sebagai kemitraan dalam 

menyelesaiakan surat-surat kelengkapan berkas yang dibutuhkan, 

terutama dalam hal ini perangkat desa yang terlibat langsung dalam 

pelaksanaan LMPDP sampai terbitnya sertipikat hak milik. Pada 

koordinasi pertama sebelum melakukan kegiatan Ajudikasi LMPDP 
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dilakukan pada tanggal 02 Mei s/d 28 Mei 2007, ini dilakukan 

sebelum Panitia Ajudikasi LMPDP dilantik. 

 

         Waktu yang dibutuhkan dalam koordinasi ini sampai terbitnya 

sertipikat hak milik, karena menginggat permasalahan tanah yang 

bervariasi antara tanah yang satu dengan tanah yang lain. 

 

b. Pelantikan Panitia Ajudikasi LMPDP 

         Pelantikan panitia Ajudikasi LMPDP dilakukan pada tanggal 12 

Juni 2007, dengan melihat tanggal pelantikan Panitia Ajudikasi LMPDP 

maka waktu yang tersedia buat panitia untuk bekerja dan mencapai 

target bidang tanah yang telah ditentukan tingal 6 (enam) bulan 

anggaran yang berjalan. 

 

c. Penyuluhan 

         Dalam penyuluhan untuk mempersiapkan pelaksanaan LMPDP 

perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan 

LMPDP tersebut dan bagaimana kriteria yang dapat ikut dalam proyek 

LMPDP serta apa saja yang dibutuhkan dalam proses pensertipikatan 

tanah pertama kali secara sistimatik melalui LMPDP. Sehingga target 

bidang tanah sebesar 500 bidang setiap desanya dapat tercapai. 

 

         Waktu yang dibutuhkan dalam penyuluhan tersebut untuk 10 

(sepuluh) desa yang menjadi lokasi LMPDP ini selama  satu bulan, 

karena mengingat jadwal dari pemerintah kecamatan dan pemerintah 

desa yang juga merupakan pelayanan masyarakat sehingga dalam 

penyuluhan ini tidak bisa dipadatkan dan memakan waktu 1 (satu) 

Bulan  yaitu dari tanggal 15 s/d 25 Juni 2007. 

 

         Adapun materi pokok penyuluhan yang disampaikan adalah 

sebagai berikut ; 
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1).  Garis besar mengenai LMPDP 

2).  Syarat-syarat untuk ikut dalam proyek LMPDP 

3).  Kelengkapan berkas yang dibutuhkan dalam proyek LMPDP 

4).  Pemilik tanah agar memasang tanda batas pada bidang tanah 

5). Pemilik tanah harus berada dilokasi pada saat satgas LMPDP 

melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis 

6). Pemilik tanah agar menunjukan batas-batas bidang tanah kepada 

petugas satgas LMPDP 

7). Penyuluhan berisi anjuran yang mendorong/menunbuhkan keinginan 

masyarakat untuk menjadi peserta LMPDP dan persan serta aktif 

dalam pelaksanaan LMPDP tersebut. 

8).  Jadual pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui LMPDP 

9). Akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab 

tidak terpenuhi 

10).Hak-hak untuk mengajukan keberatan atas hasil pengumpulan data 

pensertipikatan tanah melalui LMPDP yang diumumkan selama 

jangka waktu pengumuman. 

 

         Kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam pelaksanaan LMPDP 

di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan pasal 56 

PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997. yaitu :  

1). dimana dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut telah dilakukan 

koordinasi dengan instansi terkait,  

2). memberitahukan kepada pemegang hak mengenai tujuan dan  

manfaat yang diperoleh dari hasil pendaftaran tanah secara missal 

melaui LMPDP,  

3).  memberitahukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang hak. 

  

d. Pengumpulan dan penelitian data Yuridis 

         Satgas Yuridis dalam pelaksanaan pengumpulan data yuridis 

harus melakukan pendataan langsung kepada masyarakat perserta 
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LMPDP dengan dibantu oleh perangkat desa yang ada. Pengumpulan 

data yuridis untuk mempermudah pelaksanaannya perangkat desa dan 

masyarakat di disuruh untuk mempersiapkan kelengkapan berkas yang 

dibutuhkan dalam pensertipikatan tanah melalui LMPDP tersebut. 

Pelaksanaan pengumpulan dan penelitian data yuridis dilakukan selama 

4 (empat) bulan efeftif, yaitu dari tanggal panitia Ajudikasi LMPDP dan 

telah dilakukan penyuluhan yaitu tanggal 15 Juni s/d 23 September 

2007, walaupun sampai bulan Desember pun masih dilakukan 

pengumpulan dan penelitian data yuridis yang belum komplit.  

 

         Dalam pengumpulan dan penelitian data yuridis yang dilakukan 

pada program LMPDP ini sangat cepat dibandingkan dengan 

pendaftaran tanah secara sporadik, karena dilakukan dengan cepat dan 

teliti oleh petugas Satgas Yuridis yang telah ditunjuk dan dilantik. 

Sehingga tidak mengikuti antrian berkas masuk seperti yang dilakukan 

secara sporadic di Kantor Pertanahan. 

 

         Tidak semua pemilik tanah di Kecamatan Sambi Kabupaten 

Boyolali mempunyai tanda bukti hak, untuk itu pemilik tanah tersebut 

harus membuat surat pernyataan pemilikan tanah dengan menghadirkan 

2 orang saksi dan perangkat desa yang dianggap tahu dan mengerti 

riwayat tanah tersebut. Untuk penelitian dokumen alat bukti 

kepemilikan atas sebidang tanah dilakukan oleh Panitia Ajudikasi. 

 

         Jika pada waktu pengumpulan data tersebut terdapat sengketa baik 

sengketa batas maupun sengketa kepemilikan tanah, maka dengan 

bantuan kepala desa atau perangkat desa yang lain untukdapat 

diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah antara pihak-

pihak yang bersengketa. Pada pelaksanaan LMPDP di Kecamatan 

Sambi Kabupaten Boyolali ini tidak terdapat sengketa pertanahan yang 

sampai ke tingkat pengadilan 
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         Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengumpulan dan 

penelitian data yuridis  membutuhkan waktu 4 (empat) bulan, bahkan 

ada beberapa berkas-berkas permohonan yang dilakukan pengumpulan 

dan penelitian data Yuridis sampai pada akhir proses pensertipikatan 

tanah melalui LMPDP. 

 

         Kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis dalam 

pelaksanaan LMPDP  di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali telah 

sesuai dengan PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 pasal 59 sampai 

dengan pasal 62. 

 

e. Sidang Ajudikasi 

         Sidang ajudikasi adalah sidang yang dilakukan oleh panitia 

ajudikasi LMPDP untuk mengetahui kebenaran dan keakuratan dari 

data-data yuridis yang telah diambil/diperoleh oleh satgas yuridis. 

Dalam hal ini tata cara sidang ajudikasi adalah : 

1).  Sidang ajudikasi diadakan di Balai Desa 

2).  Masyarakat peserta ajudikasi LMPDP dikumpulkan dibalai desa dan 

dipanggil satu-persatu untuk ditanyakan segala sesuatu yang ada dan 

ditemui oleh satgas yuridis yang dituangkan dalam Daftar Isian 201, 

proses pensertipikatan yang dilakukan oleh pemohon apakah 

melalui konversi, warisan, jual beli, hibah atau proses lainnya 

tentang kebenarannya. 

3).  Setalah data-data yang ada dinyatakan benar oleh pemohon 

dan tidak ada permasalahan atau kekurangan dalam berkas 

permohonan tersebut maka pemohon diminta untuk tanda tangan 

persyaratan-persyaratan yang ada, juga para saksi dan kepala desa 

setempat. 
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         Sidang Ajudikasi LMPDP dilakukan secara bertahap dalam 10 

(sepuluh) desa yang menjadi lokasi LMPDP yaitu selama 2 (dua) bulan 

dengan rincian sebagai berikut : 

1).   Desa Nglembu dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2007. 

2).   Desa Trosobo dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2007. 

3).   Desa Cermo Dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2007. 

4).   Desa Ngaglik dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2007. 

5).   Desa Babadan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2007. 

6).   Desa Catur dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2007. 

7).   Desa Tawengan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2007. 

8).   Desa Glintang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2007. 

9).   Desa Jatisari dilaksanakan pada tanggal 02 September 2007. 

10). Desa Jagoan dilaksanakan pada tanggal 04 September 2007. 

 

f.     Pengumpulan data fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam 

hal ini surveyor berlisensi 

         Pengumpulan data fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam 

hal ini surveyor berlisensi setelah dari satgas yuridis memberikan data-

data masyarakat dan bidang tanah perserta LMPDP. Data-data yang 

diberikan oleh satgas Yuridis kepada pengukuran yang dilakukan oleh 

pihak ketiga sebagai acuan bidang-bidang tanah mana yang menjadi 

peserta LMPDP sehingga dalam pengukuran pihak ketiga dapat 

merencanakan kegiatan yang harus dilakukan dalam pengukuran 

sehingga menghasilkan surat ukur dan peta bidang tanah serta peta-peta 

pendaftaran yang dibutuhkan. 

 

         Pengumpulan data fisik dilakukan dalam waktu 4 (empat) bulan 

sejak bulan Juli s/d Bulan Oktober 2007, walaupun dalam waktu 

berjalan ada beberapa bidang tanah yang diukur pada bulan Nopember 

yang disebabkan karena kesalahan penunjukan batas, pemilik tanah 

yang tidak siap di tempat.  
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         Tahapan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam pengukuran 

sampai terbitnya surat ukur, peta bidang tanah dan peta-peta pendaftaran 

yang dibutuhkan agar sesuai dengan peraturan peundang-undangan 

yang ada dan terpenuhinya asas contadictur delimitasi adalah sebagai 

berikut : 

1).  Persiapan 

         Pada tahap persiapan, kegiatan pengukuran antara lain 

melakukan orientasi lapangan, pengumpulan peta-peta yang akan 

digunakan untuk perncanaan titik polygon dan mencari titik polygon 

yang ada yang akan digunakan sebagai ikatan. 

 

2).  Pemasangan dan penetapan batas bidang tanah 

         Pemasangan batas bidang tanh dilakukan sendiri oleh pemilik 

tanah yang bersangkutan bersama-sama dengan pemilik tanah yang 

bersebelahan dengan disaksikan perangkat desa setempat. 

 

         Apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut 

dengan pemegang hak atas tanah yang bersebelahan dan atau 

perangkat desa, kemudian dipasang tanda-tanda batas yang berupa 

patok sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Pemasangan 

dan penetapan batas yang dilakukan dalam pelaksanaan LMPDP di 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali harus sesuai dengan 

PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 pasal 19 ayat (1) dan (2). 

 

3).  Pengukuran dan penghitungan titik dasar teknik 

         Prinsip dasar pengukuran tanah untuk penyelengaraan 

pendaftaran tanah adalah bahwa bidang tanah yang diukur harus 

dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya diatas peta 

serta dapat direkontruksi batas-batasnya di lapangan.agar prinsip 

tersebut dapatterpenuhi maka langkah awal sebelum dilakukan 
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pengukuran bidang tanah adalah tiap-tiap tanah tersebut harus 

diikatkan pada titik dsar teknik yang ada. Titik dasar teknik yang 

dihasilkan sudah mengunakan koordinat nasional dan peta yang 

dihasilkan sudah mengunakan TM - 3o. 

 

4).  Pengukuran bidang-bidang tanah 

         Pengukuran bidang-bidang tanh oleh pengukuran dibuat sketsa 

per Blok (per dusun) dan selanjutnya dilakukan pengukurantiap-tipa 

bidang tanah, sedangkan sistim pengukuran bidang tanah yaitu 

semua sisi bidang tanah tersebut diukur ditambah dengan ukuran 

lebih sehingga bidang tanah tersebut dapat tergambar. Pengukuran 

mengunakan pita ukur (meet band) dan dengan theodolit untuk 

menentukan azimuth, sudut dan jarak serta mengunakan Global 

Positition System (GPS) untuk menentukan koordinat TM30  

5).  Pemetaan 

         Beberapa hal yang dilakukan pada tahapan pemetaan, adalah 

sebagai berikut. 

a). Hitungan luas 

b). Penggambaran peta bidang tanah 

c). Pengambaran peta pendaftaran 

 

6).  Pembuatan Surat Ukur 

         Setelah masa pengumuman selesai dan tidak ada permasalahan 

maka semua bidang tanah yang sudah diukur segera dibuatkan surat 

ukur di dasarkan dari gambar ukur. Pembuatan surat ukur dilakukan 

untuk keperluan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan. Surat Ukur 

sibuat 1(Satu) lembar dan untuk keperluan penerbitan sertipikat 

dibuatkan salinannya. 

 

         Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan surat ukur oleh 

pihak ketiga selama 4 (bulan) bahkan ada bidang-bidang tanah yang 
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baru selesai dibuat surat ukurnya pada akhir waktu yang telah 

ditentukan karena disebabkan oleh adanya kekeliruan dan kesalahan. 

 

g.   Pengumuman 

         Setelah D.I 201 ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi 

LMPDP, maka daftar isian dan peta bidang-bidang tanah diumumkan 

secara bertahap selama 30 (tiga puluh) hari di Base Camp Panitia 

Ajudikasi LMPDP Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dan dikantor 

desa-desa yang menjadi lokasi LMPDP Kecamatan Sambi Kabupaten 

Boyolali. Dilakukan pada bulan Oktober dan Nopember secara bertahap 

untuk 10 (sepuluh) desa yang menjadi lokasi LMPDP, dibandingkan 

dengan waktu yang dibutuhkan untuk pengumuman dalam program 

LMPDP dengan secara Sporadik ada perbedaan dimana kalau secara 

sporadik pengumuman dilakukan selama 60 (enam puluh)  hari atau 2 

(dua) bulan, disebabkan karena dalam program LMPDP dilakukan 

diwilayah yang sama dan dalam jumlah yang banyak sehingga 

dimungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan akan cepat untuk 

mendapatkan informasi dan pengumuman tersebut sedangkan kalau 

secara sporadik wilayahnya terpencar dan tidak dalam jumlah banyak 

sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengumuman.          

         Tujuan pengumuman dimaksudkan agar masyarakat pemilik tanah 

bisa melihat dan mengetahui nama-nama yang diusulkan untuk 

diberikan bukti hak serta batas-batas bidang tanahnya, baik data fisik 

maupun data yuridis. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi yang 

berkepentinganuntuk mengajukan keberatan atas tanah yang data fisik 

dan yuridis yang dimohon pendaftaran haknya melalui LMPDP di 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. 

 

h.   Pembukuan Hak dan penerbitan sertipikat 

         Setelah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis dan 

tidak terdapat sanggahan atas bidang tanah tersebut, selanjutnya 
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dibuatkan Buku Tanah (D.I 205) dan Sertipikat (D.I 206) serta 

ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi LMPDP di Kecamtan 

Sambi Kabupaten Boyolali. 

 

         Proses pembukuan hak dan pemerbitan sertipikat ini dilakukan 

secara bertahap jika sudah ada yang selesai pengumuman dan tidak ada 

masalah langsung dibuatkan Buku Tanah dan Sertipikatnya,, 

membutuhkan waktu 2 (tiga) bulan yaitu pada bulan Nopember dan 

Desamber. 

 

i.   Penyerahan Sertipikat 

         Penyerahan sertipikat dilakukan oleh Panitia Ajudikasi Kecamatan 

Sambi Kabupaten Boyolali secara langsung kepada peserta LMPDP 

dengan cara mengumpulkan pemohon peserta LMPDP di Kantor Desa-

desa yang menjadi lokasi LMPDP, panitia ajudikasi memilah sertipikat 

yang akan dibagikan per Kadus dan dilakukan pemangilan nama 

pemegang hak dengan menyerahkan bukti identitas dirinya atau KTP 

kepada panitia ajudikasi LMPDP dan peserta LMPDP yang tidak bisa 

hadir atau berhalangan dimungkinkan untuk sertipikatnya diambil oleh 

orang lain dengan mengunakan surat kuasa yang bermeterai RP.6000,-, 

dan tahapan penyerahan sertipikat dalam pelaksanaan LMPDP di 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali sesuai dengan PMNA/KBPN 

Nomor 3 tahun 1997 pasal 71. Dalam rangka Ulang tahun UUPA pada 

bulan September ada beberapa sertipikat yang dibagikan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang disaksikan oleh Bupati 

Kabupaten Boyolali dan Camat Sambi tapi secara keseluruhan 

penyerahan sertipikat dilakukan pada bulan Desember secara bertahap 

terhadap 10 (sepuluh) desa yang menjadi lokasi LMPDP. 

 

         Penyerahan sertipikat dilakukan secara bertahap, jika sudah ada 

yang sudah siap dibagikan langsung diserahkan kepada pemohon, 
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sampai akhir waktu yang telah ditentukan kepada panitia ajudikasi 

LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali masih ada sertipikat 

yang dibagikan.  Panitia ajudikasi LMPDP di Kecamatan Sambi 

Kabupaten Boyolali telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 5000 

bidang tanah dengan 10 (sepuluh) desa yang ditetapkan sebagai lokasi 

ajudikasi LMPDP. 
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2. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Ajudikasi LMPDP  

a. Biaya yang dialokasikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali 

         Biaya dalam rangka pensertipikatan tanah secara massal melalui 

ajudikasi LMPDP di 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Sambi Kabupaten 

Boyolai yang menjadi lokasi dikenakan biaya sebesar Rp. 0,- (nol 

rupiah) karena semua biaya pendaftaran, pemeriksaan tanah, 

pengukuran dan pemetaan dibiayai oleh Bank Dunia melalui pemerintah 

dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, oleh 

karena itu tidak ada biaya yang disetor masyarakat ke Kantor 

Pertanahan atau Panitia Ajudikasi LMPDP di Kecamatan Sambi 

Kabupaten Boyolali. 

 

b. Biaya yang dialokasikan untuk kelengkapan berkas permohonan 

         Biaya yang dialokasikan untuk kelengkapan berkas permohonan 

memang tidak disediakan oleh pemerintah tetapi disediakan sendiri oleh 

peserta ajudikasi LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali, 

untuk mempermudah pemenuhan kelengkapan berkas permohonan 

tersebut maka masalah pembiayaan di tangani oleh desa setempat yang 

menjadi lokasi ajudikasi LMPDP. 

 

         Biaya yang dibutuhkan untuk kelengkapan berkas permohonan 

antara desa satu dengan yang lainnya bervariasi ini disebabkan karena 

ditanggani sendiri oleh masing-masing desa, besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan masyarakat untuk kelengkapan berkas permohonan berkisar 

dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu 

rupiah), tergantung proses permohonan yang diajukan oleh pemohon 

dan banyak sedikitnya  berkas yang harus disebiakan. Untuk biaya 

tersebut tidak menjadi masalah buat masyarakat karena dibandingkan 

dengan permohonan secara Spradik ke Kantor Pertanahan jauh lebih 

murah karena kalau secara Sporadik biaya yang dikeluarkan bisa 

mencapai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai 
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Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),  dengan adanya program Ajudikasi 

LMPDP ini masyarakat sangat di ringankan dalam masalah biaya 

terutama buat masyarakat kurang mampu. 

         Biaya-biaya yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan 

melengkapi berkas permohonan antara lain  

a. Tugu  tanda batas atas tanah yang dimohonkan sertipikatnya melalui 

ajudikasi LMPDP. 

b. Akta-akta yang melibatkan PPAT 

c. Meterai 

d. Foto Copy  KTP 

e. Surat Kematian 

f. Surat Keterangan Warisan  

g. Surat Pernyataan 

h. Surat Permohonan Pembagian Warisan 

i. Legalisir surat-surat 

j. Pologoro Desa 

k. Saksi-saksi 

l. Lain-lain yang dibutuhkan dalam kelengkapan berkas  

 

D. Kendala-kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan LMPDP di 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. 

         Pelaksanaan LMPDP di Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 

walaupun dalam realisasi pelaksanaannya telah mencapai target yang di 

tetapkan yaitu sebanyak 5000 sertipikat/bidang, namun tidak menutup 

kemungkinan ada masalah kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. 

Banyaknya kendala yang dihadapi dan cara penyelesaian kendala tersebut 

sangat mempengaruhikelancaran dan keberhasilan pelaksanaan LMPDP. 

 

         Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana baik dari kantor 

Pertanahan Kabupaten Boyolali, kemitraan, pemerintah kecamatan dan desa 

yang menjadi lokasi LMPDP serta masyarakat peserta ajudikasi LMPDP. Ada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2 (dua) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ajudikasi LMPDP tahun 

anggaran 2007 di 10 (sepuluh) desa yang menjadi lokasi ajudikasi LMPDP di 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali, antara lain sebagai berikut. 

1. Kendala dari dalam/intern 

         Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang dari 16 orang petugas 

pelaksana dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali di tambah 

kemitraan yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan surat keputusan dari 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah 

untuk menangani ajudikasi LMPDP dengan target sebanyak 5000 bidang 

tanah, menyatakan bahwa jumlah petugas pelaksana tersebut tidak 

sebanding dengan jumlah permohonan ajudukasi LMPDP, serta 

terbatasnya waktu yang diberikan sehingga pelaksanaan ajudikasi LMPDP 

terkesan tergesa-gesa. 

Upaya penyelesaiannya: 

Untuk mengatasi terbatasnya jumlah tenaga pelaksana yang dialokasikan 

untuk ajudikasi LMPDP dibandingkan dengan jumlah bidang tanah yang 

harus diselesaikan dalam waktu efektif yang ada, dimaksimalkan seluruh 

tenaga yang ada di Kantor Pertanahan ditambah dengan kemitraan yang di 

tambah jumlahnya sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai 

dengan kesan kesan tidak tergesa-gesa. Untuk menghindari tumpang tindih 

pekerjaan di Kantor Pertanahan dengan Panitia Ajudikasi LMPDP dan 

menciptakan efisiensi tenaga pelaksana, diharapkan panitia pelaksana 

ajudikasi LMPDP dibebas tugaskan dari pekerjaan rutin di Kantor 

Pertanahan sehingga tenaga pelaksana yang dari Kantor Pertanahan dapat 

bekerja lebih efektif dan dapat lebih memeliti permohonan dan 

permasalahan yang ada dan muncul pada saat pelaksanaan ajudikasi 

LMPDP. Diharapkan juga antara pelaksana ajudikasi LMPDP dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan pelaksana dari kemitraan dapat 

bekerja sama dengan baik, dalam pembagian tugas lebih di perjelas agar 

setiap petugas pelaksana mempunyai tanggung jawab masing-masing. 
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2. Kendala dari Luar/eksten 

a. Pengisian berkas kurang lengkap karena masyarakat peserta ajudikasi 

LMPDP dan perangkat desa yang ada banyak yang kurang mengerti 

dalam pengisian berkas. Dari 35 (tiga puluh lima) informan yang 

diwawancarai 30 (tiga puluh) diantaranya menyatakan bahwa 

pengisian berkas yang tidak lengkap menjadi kendala dalam 

pelaksanaan ajudikasi LMPDP, selebihnya menyatakan tidak tahu. 

Upaya penyelesaiannya : 

Pengisian berkas yang kurang lengkap dikembalikan ke Kantor Desa 

agar satgas yuridis bersama dengan kepala desa atau perangkat desa 

untuk bisa membetulkan dan melengkapi berkas tersebut bersama-

sama dengan pemohon atau peserta ajudikasi LMPDP. 

  

b. Persyaratan administrasi kurang lengkap 

         Dalam pelaksanaan Ajudikasi LMPDP  di Kecamatan Sambi 

Kabupaten Boyolali banyak ditemui persyaratan administrasi yang 

dilampirkan kurang lengkap antara lain ada peserta yang tidak 

memiliki KTP, KK, atau persyaratan lainnya untuk permohonan hak 

(Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). 

Hali ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan informan, 

dimana sebanyak 40 (empat puluh) informan, 35 diantaranya 

menyatakan bahwa persyaratan administrasi yang tidak lengkap 

menjadi kendala pelaksanaan Ajudikasi LMPDP dan 5 informan 

menyatakan tidak tahu. 

Upaya penyelesaian: 

Upaya penyelesaian terhadap kendala yang berhubungan dengan 

persyaratan administrasi berupa ketiadaan KTP oleh aparat Kecamatan 

diinventarisasi yang tidak memiliki KTP untuk dibuatkan KTP 

sementara guna memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh 

Kantor Pertanahan dengan syarat setelah berakhir kegiatan Ajudikasi 
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LMPDP (penyerahan sertifikat), maka para peserta yang menggunakan 

KTP Sementara agar segera mengurus KTP sebenarnya. 

 

c. Adanya pemilik tanah yang tidak berada di lokasi pada saat penetapan 

tanda batas 

         Dari hasil wawancara dengan 40 (empat puluh) informan 25 

diantaranya menyatakan bahwa pemilik tanah yang tidak berada di 

lokasi pada saat penetapan batas menjadi kendala dalam pelaksanaan 

Ajudikasi LMPDP, dengan alasan antara lain; 

Beberapa pemilik tanah tidak berada di lokasi pada saat 

dilaksanakannya penetapan tanda batas. Salah satunya karena banyak 

pemilik tanah bertempat tinggal di luar Kecamatan Sambi, sehingga 

Petugas Ukur mengambil keputusan untuk menunda pengukuran 

terhadap bidang tanah yang tidak dihadiri oleh pemilik tanah. Dan 15 

diantaranya tidak tahu. 

Upaya penyelesaian: 

Sebelum dilakukan proses penetapan batas, para pemilik tanah diberi 

surat pemberitahuan akan diadakannya pengukuran dan penetapan 

batas bidang tanah. Apabila pada saat akan dilakukan kegiatan 

pengukuran, pemilik tanah ataupun tetangga batas tetap tidak bisa 

hadir maka diharapkan memberitahu kepada panitia pelaksana 

Ajudikasi LMPDP untuk kiranya dapat diwakilkan kepada aparat 

kecamatan. 

 

d. Masih banyak yang belum terpasang tanda batas tanahnya 

         Pada waktu dilaksanakan pengukuran bidang tanah, masih 

banyak patok (tugu tanda batas) yang belum terpasang karena masih 

ada masyarakat peserta Ajudikasi LMPDP yang belum mengetahui 

kewajibannya untuk memasang patok tanda batas sehingga 

menyulitkan Petugar Ukur dalam melaksanakan pengukuran. 
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Dari 35 informan yang diwawancarai 34 diantaranya menyatakan 

seperti tersebut di atas sedangkan 1 orang menyatakan tidak tahu. 

Upaya penyelesaian: 

Aparat Kecamatan memberitahukan kepada pemilik tanah dan tetangga 

yang berbatasan untuk melakukan pemasangan patok agar batas-batas 

bidang tanah benar-benar jelas dan tidak terjadi sengketa batas. Hal ini 

dimaksudkan untuk memenuhi asas kontradiktur delimitasi dimana 

dalam menentukan batas bidang tanah harus disaksikan oleh pemilik 

tanah dan tetangga batas bersebelahan. 
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BAB IV 

PENUTUP  

  

 

A. Kesimpulan 

 
Setelah penulis memperhatikan dan memecahkan permasalahan seperti 

yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, tibalah penulis menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

 

E. Kelengkapan Berkas yang dibutuhkan 

         Kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran tanah Hak 

milik pertama kali secara sisitimatik melalui LMPDP secara keseluruhan 

sebenarnya sama dengan kelengkapan berkas pendaftaran tanah hak milik 

pertama kali secara sporadik atau melalui permohonan rutin (inisiatif dari 

masyarakat itu sendiri secara pribadi ke Kantor Pertanahan Kabupaten 

Boyolali), karena untuk kelengkapan berkas tersebut semuanya mengacu 

pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanana yang 

berlaku. 

         Kelengkapan berkas yang dibutuhkan dalam Ajudikasi LMPDP 

adalah Data fisik dan Data Yuridis yang kemudian digabungkan sehingga 

dengan data-data yang ada dan komplit maka Panitia Ajudikasi LMPDP 

dapat mengeluarkan produk dalam bentuk Sertipikat. 

         Dalam mengambil, merekam data-data yang ada dilapangan 

dilakukan oleh satgas Yuridis dalam kepanitiaan Ajudikasi LMPDP dan 

oleh satgas Teknis dimana dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Surveyor 

Berlisensi, jika ada data yang tidak terpenuhi sebagai syarat permohonan 

Hak Atas Tanah maka panitia Ajudikasi berhak menolak permohonan 

tersebut selama belum ada penyelesaiannya atau kelengkapan berkas yang 

dibutuhkan. Untuk kelengkapan berkas yang tidak dimiliki oleh pemohon 

tidak ada tetapi mendapat kesaksian dari pihak-pihak yang mengerti 
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sejarah dari tanah tersebut dengan membuat surat pernyataan dengan 

diketahui oleh Kepala Desa maka panitia Ajudikasi dapat melanjutkan 

permohonan Hak Atas Tanah tersebut. 

 

F. Jangka Waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

LMPDP 

a. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan LMPDP di 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali 

         Jangka waktu yang disediakan kepada Panitia ajudikasi LMPDP 

sangatlah terbatas untuk memenuhi target 5000 bidang untuk 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali, dengan demikian panitia 

Ajudikasi LMPDP mensiasatinya dengan mencuri Star, dimana 

sebelum panitia Ajudikasi LMPDP dilantik, panitia telah 

mempersiapkan segala sesuatunya bahkan telah melakukan kegiatan-

kegiatan persiapan pelaksanaan. 

         Waktu yang dibutuhkan dalam Ajudikasi LMPDP dibandingkan 

dengan permohonan pendaftaranm tanah pertama kali secara sporadic 

sangat berbeda, karena dalam Ajudikasi LMPDP waktu-waktu dalam 

tahapan-tahapan yang harus dilalui dipersingkat, karena mengingat 

bahwa dalam Ajudikasi LMPDP tersebut merupakanprogram yang 

dilaksanakan di wilayah yang telah ditunjuk oleh menteri dan dalam 

jumlah bidang tanah banyak sehingga dalam tahap-tahap kegiatan 

dapat dilaksanakan dengan cepat dan masyarakat serta pihak-pihak 

yang berkepentingan mengetahuinya dan terpantau. Dimana 

masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya program Ajudikasi 

LMPDP tersebut karena masyarakat dapat dengan cepat memproses 

permohonan Hak Atas Tanahnya dibandingkan dengan permohonan 

Hak Atas Tanah secara Sporadik. 
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b. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Ajudikasi LMPDP  

         Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Ajudikasi LMPDP 

tersebut secara aturan yang berlaku tidak ada, karena semua biaya 

kegiatan Ajudikasi LMPDP ini dibiayai oleh Bank Dunia melalui 

pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional, tetapi 

didalam mempersiapkan kelengkapan berkas dan persiapan kegiatan 

yang akan dilakukan dilapangan ada biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pemohon, tetapi biaya tersebut tidak ditujukan 

kepada Kantor Pertanahan atau Panitia Ajudikasi, biaya–biaya tersebut 

dikelola oleh pemohon sendiri melalui pemerintah desa, Kantor 

Pertanahan atau Panitia Ajudikasi LMPDP tidak ikut campur dalam 

biaya yang di keluarkan oleh prmohon tersebut. 

         Biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk kelengkapan berkas 

dan kelengkapan kegiatan dilapangan sangatlah sedikit dibandingkan 

dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon jika melalui 

pendaftaran tanah pertama kali secara Sporadik di Kantor Pertanahan. 

Untuk itu dengan adanya program Ajudikasi LMPDP ini masyarakat 

sangat diuntungkan dan diringankan dalam biaya yang harus 

dikeluarkan, terutama buat masyarakat yang kurang mampu karena 

mereka dapat mendapatkan Alat Bukti Hak atas tanahnya yang 

mempunyai kekuatan Hukum. 

  

G. Kendala-kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan LMPDP  

10. Kendala dari dalam/intern bahwa jumlah petugas pelaksana tersebut 

tidak sebanding dengan jumlah permohonan ajudukasi LMPDP, serta 

terbatasnya waktu yang diberikan sehingga pelaksanaan ajudikasi 

LMPDP terkesan tergesa-gesa. Untuk itu diharapkan dalam 

pelaksanaan program yang sama dengan Ajudikasi LMPDP waktu dan 

tenaga yang disediakan dapat lebih banyak sehingga pelaksana 

kegiatan tersebut dapat bekerja lebih teliti dan mempunyai data akurat 

serta dapat memngeluarkan produk sertipikat yang tidak cacat hukum. 
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Dan didalam pelaksanaan ini pegawai Kantor Pertanahan yang ikut 

didalam Panitia Ajudikasi LMPDP masih melakukan tugas rutin di 

kantor sehingga waktu dan tenaga panitia tersebut terbagi dan tidak 

maksimal. 

11. Kendala dari Luar/eksten ada beberapa dan kendala-kendala tersebut 

juga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 

Panitia Ajudikasi LMPDP, tetapi dengan koordinasi dan kerja sama 

dengan pemohon, perangkat desa dan masyarakat kendala-kendala 

tersebut dapat diselesaiakan sehinggga dalam penyelesaian panitia 

Ajudikasi LMPDP dapat memenuhi target yang telah ditentukan yaitu 

sebesar 5000 bidang tanah. Untuk memperkecil kendala-kendala yang 

akan ditemui di lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan diharapkan 

kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat 

dapat diperbanyak sehingga masyarakat mengerti betul apa kegiatan 

tersebut dan apa saja yang menjadi kewajiban dari pemohon. 

 

B. Saran-Saran 

1. Agar masyarakat luas mengetahui bagaimana syarat-syarat dan tata cara 

Pendaftaran hak atas tanah pertama kali secara sistimatik melalui 

Ajudikasi LMPDP, serta menghindari adannya informasi yang tidak benar, 

maka sebaiknya dilakukan penyebaran informasi / sosialisasi / penyuluhan 

oleh intansi terkait, khususnya Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten 

Boyolali. 

 

2. Untuk adanya kejelasan dalam pengurusan permohonan hak atas tanah, 

sehingga tidak memberi kesan yang berbelit-belit dan sulit, jangka waktu 

cepat serta biaya yang murah dalam pengurusan pendaftaran tanah pertama 

kali secara sistimatik, maka perlu dibuat keterangan yang jelas baik 

mengenai kapan suatu pendaftaran hak selesai maupun mengenai besarnya 

biaya yang diperlukan, dan keterangan tersebut ditulis dalam suatu 
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pengumuman yang ditempel di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten 

Boyolali. 

 

3. Untuk menghindari adanya permasalahan setelah adanya pemberian hak 

yang biasa berkembang menjadi suatu sengketa hukum, maka dalam 

pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, disamping pemerintah mengacu 

pada Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 serta Peraturan 

pelaksananya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997  
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