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JUDUL	:	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH 
	   NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
		(Studi Tentang Pendaftaran Tanah-tanah Nelayan di Kota Mataram)

LATAR BELAKANG
Sejak Indonesaia merdeka pertama kali memiliki hukum tanah nasional tertulis sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Tujuan utama terbentuknya undang-undang ini yaitu, meletakkan dasar-dasar kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia terutama hubungan antara bangsa indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa yang bersifat pribadi. Di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945 yang menyangkut “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal inilah yang menjadi amanat terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada saat diberlakukannya peraturan ini sejak tanggal 24 september 1960, maka telah terciptanya unifikasi hukum tanah bagi seluruh wilayah Indonesia, yang sederhana, mudah, modern serta memihak pada rakyat Indonesia dan pada hakekatnya “UUPA harus pula meletakkan dasar-dasar bagi hukum agraria nasional yang akan dapat membawa kemakmuran, kebahagian, keadilan serta kepastian hukum bagi bangsa dan negara.” Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I Buku Panduan Mahsiswa, Cet 1, (jakarat: Gramedia Pustaka Utama, 1992),hal.9-10.
Perwujudan dasar-dasar pemikiran hukum tanah nasional dimana, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UUPA dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas bidang-bidang tanah baik yang dikelola pemerintah maupun yang menjadi hak-hak rakyat pada umumnya.
Agar tujuan UUPA tercapai, terutama dalam memenuhi hajat hidup orang banyak sudah tentu setiap jengkal atau setiap bidang-bidang tanah harus memilik alas hak penguasaan dan pemilikan yang memadai. Oleh karena itu sejak berlakunya UUPA, mengharuskan pemerintah untuk mengadakan Pendaftran Tanah bagi setiap bidang tanah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, menyatakan bahwa setiap pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Nampaknya penyebutan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat selain diatur dalam pasal 19 ayat (2) UUPA tersebut diatas, diatur pula pada pasal-pasal lain UUPA seperti: Pasal 23 ayat (2) ,”Pendaftaran termasuk ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan....Pasal 32 ayat (2), “  Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha . Pasal 38 ayat (2), “ Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak karena jangka waktunya berakhir.
Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam pasal 19 ayat (1) memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud diatas. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahunn 1961 Tentang Penaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia.
Peningkatan kebutuhan akan tanah sebagai lahan pemukiman atau tempat tinggal saat ini  semakin pesat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dunia usaha, perkembangan dibidang sosial, ekonomi dan budaya terutama terlihat di daerah perkotaan membuat tanah semakin bernilai. Selain itu tanah merupakan harta kekayaan yang mempunyai sifat permanen dan bernilai ekonomis yang dapat pula dicadangkan untuk kehidupan masa mendatang.
Tanah memegang peranan penting sebagai kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu tanah juga perlu mendapat jaminan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah. Dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960  yang juga merupakan Undang-undang Pokok Agraria disebutkan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dinyatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun 1997 adalah :
a.  Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah  dapat memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam mengadakan  perbuatan hukum mengenai  bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c.    Untuk terselenggaranya tertib administrasi  pertanahan.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa pendaftaran tanah meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Produk akhir dari kegiatan  pendaftaran  tanah  berupa sertipikat  hak  atas  tanah.
Menurut Pasal 32 ayat(1) Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah: “Sertipikat merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku sebagai  alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang  termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” 
Namun pentingnya mendapatkan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut dalam kenyataannya belum sejalan dengan peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam hal sertipikasi tanah. Dari hasil pengamatan di lapangan, umumnya masyarakat dengan alasan tertentu enggan untuk mengurus pendaftaran Hak Atas Tanahnya. Aktifitas padat, kurang informasi bahkan enggan berurusan dengan birokrasi terkadang menjadi penyebabnya.
Pada Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  disebutkan  bahwa “Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  diselenggarakan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional”. Pendaftaran tanah merupakan salah satu fungsi yang  diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pelaksanaan tugasnya. BPN merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas  melaksanakan tugas  pemerintahan  dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 
Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 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 sertifikat sabagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertantu yang membebaninya. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.
Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah- wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftarannya dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 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 sertifikat sabagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertantu yang membebaninya. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia ( Sejarah Pembentukan UUPA), PenerbitDjambatan,  Jakarta, 1999, hlm.456

BPN  telah  melaksanakan berbagai upaya peningkatan pelayanan dalam bidang pertanahan. Salah satunya dengan melaksanakan program Pendaftaran tanah-tanah nelayan yang dilakukan secra sistematik yang dimana alokasi dananya adalah merupakan proyek nasional yang pembiayaan di bebankan kepada APBN. Dengan tujuan untuk mendekatkan tugas dan fungsi BPN, dan memberikan kemudahan dan percepatan pengurusan pertanahan kepada masyarakat.
Bentuk pendaftaran tanah nelayan ini merupakan salah satu implementasi yang akan menyertai pelaksanaan dalam melayani masyarakat. Implementasi merupakan penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak. Dengan kata lain bahwa implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. 
Pendaftaran tanah secara sistematik tanah-tanah nelayan dilaksanakan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Program ini merupakan implementasi kegiatan dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu dalam mensertifikatkan tanahnya pada Kantor Pertanahan setempat.
Dalam pelaksanaan kegiatannya Pendafataran Tanah Secara Sistematik Tanah-tanah Nelayan dilakukan sesuai dengan jadwal dan petugas pengukuran serta adanya pemeriksaan tanah oleh Panitia khusus yaitu Panitia A. 
Secara terjadwal pelaksanaan pendaftaran tanah nelayan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan setempat untuk memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Dimana dalam teknis pelaksanaannya program APBN ini merupakan salah satu program yang memudahkan masyarakat dalam rangka pengadaan sertifikat yang dikhususkan untuk para nelayan. Dengan demikian masyarakat  nelayan akan lebih dimudahkan dengan tidak perlu datang ke kantor pertanahan tetapi cukup melaksanakan mulai dari penyiapan berkas, di serahkan penuh kepada kantor lurah setempat dan tidak lepas dari pantauan Panitia khusus yang dibentuk untuk penelitian berkas dari masyarakat yaitu dilaksanakan oleh Sub seksi Pemberdayaan Tanah Kantor Pertanahan. Selain memudahkan masyarakat nelayan diharapkan hal ini akan dapat memberi kesadaran kepadanelayan bahwa arti pentingnya sertifikat dimana masyarakat nelayan sangat tidak perduli akan arti kekuatan sertifikat tanah untuk kemudian hari sehingga dimaksudkandengan adanaya proyek ini masyarakat menegerti arti pentingnya suatu sertifikat dengan adnaya Pendafataran Tanah secara Sistematik Tanah-tanah nelayan di kota Mataram.

RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
	Bagaimana Pelaksanaan Pendafataran Tanah-tanah Nelayan sebagai perwujudan dari PP. No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya di Kota Mataram?

Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Tanah-tanah Nelayan di Kota Mataram dan solusi apakah yang ditempuh guna mengatasi permasalaan tersebut?





TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
	Untuk mengetahui penerapan kebijakan yang mengatur tentang  Pendaftaran Tanah Nelayan di Kota Mataram.
	Untuk mengetahui, mengungkapkan dan mengkaji mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi serta penyelesaiannya dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Nelayan di Kota Mataram. 

Manfaat penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.
	Secara teoritis, dapat menjadi salah satu referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai penerapan peraturan pertanahan, pendaftaran hak atas tanah dan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum agraria.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan khususnya kepada Badan Pertanahan Nasional bila timbul masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Nelayan ini.

RUANG LINGKUP PENELITIAN
Pengkajian dan penulisan mengenai Pendaftaran Secara Sistematik Tanah-tanah Nelayan di Kota Mataram ini dilakukan dengan menganalisis data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Mataram mengenai mekanisme pelaksanaannya, hambatan-hambatan yang dihadapi serta cara penyelesaian masalah tersebut.
	TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Pendaftaran Tanah
Pada Dasarnya suatu hak atas tanah lahir dan mengikat pihak-pihak yang melaksanakan perbuatan hukum penciptaan hak tersebut serta pihak ketiga, pada saat hak atas tanah itu dibukukan pada buku tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah. 

Menurut Boedi Harsono  tentang definisi dari pendaftaran tanah, sebagai berikut : 
   “ Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya”. Ibid, hlm.455

       Kata-kata “Rangkaian Kegiatan“ menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara kepada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.
Kata “Terus- menerus” menunjuk pada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tiada akhirnya, data yang sudah terkumpul, tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Sedangkan kata “Teratur” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, sekalipun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi dua bidang :Ibid, hlm.458
	Data fisik mengenai tanahnya, lokasinya, batas-batasnya, luas tanah dan tanaman yang ada diatasnya.

Data yuridis mengenai haknya, haknya apa, pemegang haknya siapa, ada atau tidak adanya pihak lain.
       Yang dimaksud dengan “Wilayah” adalah wilayah kesatuan administrasi pendaftaran, sedangkan kata-kata “tanah tertentu” berarti menunjuk kepada objek pendaftaran tanah.Ada kemungkinan, bahwa yang di daftar hanya sebagian tanah yang dipunyai dengan hak yang di tunjuk. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanah yang semula ditunjuk untuk didaftarkan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.
       Urutan kegiatan pendaftaran tanah adalah “Pengumpulan” datanya, “pengolahan” atau “processingnya”, “penyimpanannya” dan kemudian “penyajiannya”. Bentuk penyimpanannya bisa berupa tulisan gambar, peta dan angka-angka di atas kertas dan lain-lain.
       Sementara itu dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diberikan rumusan mengenai pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah:
   “ 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 sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.
Pendaftaran hak atas tanah adalah pendaftaran hak-hak atas tanah dalam daftar-daftar umum, yaitu daftar-daftar yang terbuka bagi setiap orang yang memerlukan keterangan dalam daftar itu, atas nama pemegang haknya.  	Soeradji, 2004, Prinsip-prinsip Pendaftaran Tanah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta. Hal.10.
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran untuk pertama kali dan pendaftaran atas objek yang telah terdaftar untuk memelihara data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan yang diselenggarakan atas prakarsa pemerintah. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang 
berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya” Jilid 1, edisi revisi 2007, Djambatan, Jakarta, Hal. 474.

Subyek pemohon Hak Atas Tanah adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam UUPA Pasal 1 jo. Pasal 9 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) ditegaskan bahwa hanya bangsa indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.
Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah sebuah undang-undang yang memuat dasar-dasar pokok dibidang Agraria yang merupakan landasan bagi adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai subjek hak atas tanah. Dalam pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa :
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur denganPeraturan Pemerintah”.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19  ayat (1)  UUPA, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah. Selanjutnya peraturan ini disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah yang pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Deskripsi Pendaftaran Tanah Nelayan
Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sebagai perwakilan pemerintah di bidang pertanahan baik secara nasional, sektoral maupun regional. Dalam rangka percepatan pensertipikatan tanah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pendaftaran Tanah Nelayan adalah Bentuk Nyata dari Layanan Kantor Pertanahan untuk Rakyat dalam rangka Sertipikasi Tanah dan merupakan salah satu program Kantor Pertanahan yang  dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya pelayanan Pendaftaran tanah  ini masyarakat pada umumnya dan masyarakat nelayan pada khususnya diharapakan sadar dan mengerti arti pentingnya untuk melakukan pendafatran tanah atau pensertifikatan tanahnya yang dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum atas bidang tanah mereka.
 Pendafataran Tanah Nelayan Secara Sistematik ini merupakan wujud nyata dari pelayanan BPN RI kepada rakyat dengan sistem memudahkan dan membantu untuk melayani masyarakat dalam rangka percepatan legalisasi aset masyarakat nelayan itu sendiri.
Program ini dijalankan oleh satuan tugas dari Kantor Pertanahan setempat untuk melaksanakan semua tugas kantor pertanahan dalam wilayah administratif Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sesuai jadwal tim pelaksana teknis maupun yuridisnya. 




Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Tanah-tanah Nelayan
Pendaftaran tanah secara sistematik tanah-tanah yang dikhususkan kepada para nelayan ini dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan Pemerintan Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yng merupakan payung hukum utama pelaksanaan Pendafaran Tanah Nelayan di Kota Mataram. Peraturan-peraturan lain yang juga mendasarinya antara lain :
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
1). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997  tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.
3). Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.
4). Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Tanah.
	
Sistem Pelaksanaan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah  Nelayan	
Merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar PP No. 10/1960 dan PP 24/1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan secara sporadik.
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
1). pengumpulan dan pengolahan data fisik,.
2). pembuktian hak dan pembukuannya,.
3). penerbitan sertifikat,.
4). penyajian data fisik dan data yuridis;
5). penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang bersangkutan langsung Kantor Pertanahan Setempat.








	METODE PENELITIAN
Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan).
Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menitik beratkan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Pendekatan empiris dipergunakan mengingat permasalahan yang diteliti mengangkat faktor sosial masyrakat. 	Lexy, J, Moleong, 2000, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosada Karya, Bandung, Hal. 5.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sistematik tanah-tanah nelayan di wilayah Kota Mataram.
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yaitu dengan menyajikan data berupa fakta-fakta, hasil wawancara, pengamatan, penyebaran angket yang tidak diangkakan, pengamatan, membaca, observasi dan semua hasil yang didapatkan melalui pancaindra. 	Agus Salim Mansyur, 2010, Panduan Penulisan Skripsi teori dan aplikasi, Pustaka Setia, Bandung, Hal. 25.
	


Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan studi lapangan melalui wawancara dan kuisioner. 
a). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan jalan pengamatan dan interview/wawancara. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dalam pedoman interview hanya mencatumkan pokok-pokok penting yang ditanyakan, selanjutnya didalam bertanya dapat dilakukan bebas dalam kalimatnya sendiri sehingga setiap informasi dapat digali secara mendalam. 
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber atau informan yaitu Kordinator Kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Nelayan dari Kantor Pertanahan Kota Mataram, serta beberapa orang pemohon.
b). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum kepustakaan diperoleh melalui dokumen yang sudah tersedia dengan mengadakan penelaahan kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, membaca dan menelaah buku literatur serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang bersifat ilmiah dan dari peratuaran yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dan pembahasan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Nelayan di Kota Mataram.
Selain bahan hukum kepustakaan tersebut, dilakukan pula pengumpulan data melalui arsip-arsip atau dokumentasi hasil pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Nelayan yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kota Mataram.

Teknik Analisa Data 
Setelah bahan hukum dan data lapangan yang diperoleh sesuai dengan teknik pengumpulan bahan hukum diatas, maka bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif yaitu analisa bahan hukum yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah di kumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dengan menggunakan alur deduktif yaitu mengkaji beberapa referensi baik perundang-undangan maupun buku-buku referensi atau buku literatur yang kemudian dikaji lagi secara spesifik dan mendalam yang kemudian dipadukan dengan penelitian lapangan guna menemukan guna menemukan norma-norma hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat, dalam hal ini pola pikir yang mendasari hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.



Metode analisa data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu :  
	Pengumpulan, dilakukan dengan cara pencarian data dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian melakukan pencatatan data di lapangan;
	Pengeditan data, apabila data yang sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah editing yaitu pemeriksaan kembali informasi-informasi dan berkas-berkas dari responden. Jika data yang diperoleh kurang lengkap maka data ditambahkan kembali;

 Verifikasi data, yaitu penyusunan secara berurutan dari data-data yang telah masuk berdasarkan pemikiran, pendapat dan kriteria-kriteria data yang diperlukan;
Analisis data yang digunakan dalam metode ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu proses yang dimulai sejak pengumpulan data dilapangan selanjutnya diperiksa kembali, diatur dan diurutkan, dikelompokkan dan dikategorikan baru kemudian dianalisis sehingga akan diperoleh data diskriptif analisis. 
Apabila dirasa ada data penting yang belum masuk maka dapat ditampilkan kembali sehingga melakukan tahapan langsung mulai dari pengumpulan data, pemeriksaan kembali dan seterusnya. Oleh karena itu dalam tekhnik ini merupakan suatu proses yang mutlak dari suatu tahap berikutnya.

