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ABSTRAK

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA

RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016

(Studi di Kabupaten Lombok Barat)

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
kendala yang timbul serta bagaimana solusi dalam penanggulangannya. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris berdasarkan dengan cara
mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di
lapangan. Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan berdasarkan peraturan
yang berlaku yang bertujuan untuk percepatan pemberian jaminan kepastian hukum
terhadap kepemilikan hak atas tanah. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan berupa
masih banyaknya sengketa pada tanah-tanah yang menjadi obyek pendaftaran tanah
baik sengketa hak maupun sengketa batas, ketidaksanggupan peserta untuk
melengkapi persyaratan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, tenaga/petugas
pengumpul data yang tidak memadai. Solusi yang dilakukan dalam penanggulangan
kendala yang terjadi adalah apabila tejadi sengketa maka petugas adjudikasi bersama
dengan kepala desa melakukan upaya damai dengan cara memediasi pihak-pihak
yang bersengketa, bagi pemilik tanah yang tidak berada di tempat ataupun pemilik
tanah yang belum melengkapi persyaratan maka tanahnya juga dicatat sebagai tanah
tidak terdaftar.

Kata kunci : pendaftaran tanah sistematis lengkap.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an understanding of the
implementation of complete systematic land registration based on legislation and the
constraints that arise and how the solution in handling it. The type of research used is
empirical research based on how to study and see directly the application of laws and
regulations in the field. Complete systematic land registration is implemented under
applicable regulations aimed at accelerating the granting of legal certainty to
ownership of land rights. Obstacles that occur in the execution of the form there are
still many disputes on lands that are the object of land registration either by rights
dispute or by boundary dispute, the inability of participants to complete the
requirements in the implementation of land registration, staff/data collector who is
not adequate. The solution made in tackling obstacles that occur is when the dispute
occurred adjudications officer with the village chief peace efforts by way of
mediating the parties to the dispute, for land owners who are not in place or the land
owner who has not completed the requirements of lands were also recorded as
unregistered land.

Keywords: complete systematic land registration.
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I. PENDAHULUAN

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah yang ditetapkan oleh pemerintah

pertama kali berdaasarkan PP No. 10 tahun 1961 yang kemudian disempurnakan

dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ketentuan tersebut

sebagai upaya dalam menjalankan perintah dari pasal 19 UUPA.

Untuk mempercepat kegiatan pemberian jaminan kepastian hukum bagi

seluruh rakyat Indonesia, dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

diatur mengenai pendaftaran tanah secara sistematik, yakni 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 sistematik dilakukan berdasarkan prakarsa dari

pemerintah yang dilaksanakan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pendaftaran tanah secara sistematik dilakukan terhadap sejumlah tanah di wilayah

tertentu yang ditunjuk pemerintah melalui BPN secara serentak.

Pada kenyataannya, kondisi masyarakat dalam melakukan pendaftaran

tanah yang dilakukan oleh Pemerintah secara sistematik juga memiliki keadaan

dengan tingkat respon yang lemah, padahal tujuan Pemerintah untuk membantu

masyarakat yang memiliki tanah untuk segera dapat disertifikatkan sebagai tanda

bukti haknya. Hal ini dapat dilihat dari presentase jumlah tanah yang sudah

terdaftar diseluruh Indonesia, semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah
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Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hingga saat ini prosentase

jumlah tanah terdaftar diseluruh Indonesia masih dibawah 50%.1

Dalam menanggulangi hal tersebut, Kementrian Agraria dan Tata Ruang

menerbitkan ketentuan yang mengatur percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah

disetiap wilayah tiap-tiap kantor pertanahan kabupaten/kota. Peraturan yang

dimaksud yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini

dilaksanakan disetiap wilayah Republik Indonesia dengan target yang berbeda-

beda disetiap wilayah dan ditetapkan oleh pemerintah, dimana target tersebut

terus meningkat setiap tahunnya dengan tujuan untuk percepatan pemberian

jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya peraturan baru mengenai pendaftaran tanah sistematis

lengkap ini yang merupakan salah satu program dari kementerian agraria pada

saat sekarang ini, tidak menutup kemungkinan akan dikeluarkannya berbagai

peraturan-peraturan baru yang menyangkut pelaksanaan pendaftaran tanah

sistematis oleh Menteri Agararia dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional mengingat masih kurangnya respon dari masyarakat untuk mendaftarkan

tanahnya serta berbagai kendala yang dihadapi oleh panitia adjudikasi pendaftaran

tanah sistematis lengkap..

1 Http://kepri.bpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatan-
pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx. Diakses pada Agustus 2017.
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Untuk itu dirasa perlu adanya suatu penelitian mengenai bagaimana

proses pelaksanaan serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam

percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) khususnya

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah yang dilaksanakan di

Kabupaten Lombok Barat mengingat masih banyaknya jumlah bidang-bidang

tanah yang belum terdaftar dibeberapa desa di Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dapat dirumuskan pokok

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan

pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada

Kabupaten Lombok Barat? 2. Apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusi

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Tanak Beak

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat?

Peneilitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan

pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada

Kabupaten Lombok Barat. 2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala

dan bagaimana soslusi dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis

lengkap. Adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu : 1. Secara teoritis, penelitian

ini diharapkan dapat memberikan masukan serta dapat membantu dalam

pengembangan kajian ilmu hukum tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk

perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja oleh

pejabat di Kantor Pertanahan, pejabat desa terkait, dan masyarakat khususnya
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yang berada di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka pendaftaran tanah

sistematis lengkap diwaktu yang akan datang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan melihat fakta-

fakta hukum yang terjadi di masyarakat (inconcreto). Sebagaimana diungkapkan

oleh Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad menyebutkan dalam bukunya, bahwa:

“Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian hukum yang mencakup

penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas

hukum.”2 Metode pendekatan yang digunakan daalam penelitian ini berupa

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan secara

sosiologis.

2 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Cetakan ke-2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 153.
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II. PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI

DESA TANAK BEAK KECAMATAN NARMADA KEBUPATEN

LOMBOK BARAT.

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah merupakan

perwujudan dari pada perintah yang diberikan kepada Pemerintah sebagaimana

tertuang didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat 1 yang

berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

menyelenggarakan program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis

lengkap (PTSL) diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan

untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari salah satu

sumber, target sertifikat yang akan dibagikan kepada masyarakat oleh pemerintah

yakni pada tahun 2017 ditargetkan 5 (lima) juta sertipikat, sedangkan pada tahun

2018 targetnya akan ditingkatkan yakni menjadi 7 (tujuh) juta sertipikat dan tahun

2019 sebanyak 9 (sembilan) juta sertipikat.3

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri target yang ditetapkan oleh

pemerintah untuk tahun 2017 adalah 13.000 bidang. Dengan melihat

perkembangan hukum pertanahan  di Kabupaten Lombok Barat serta kinerja dari

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat beberapa tahun terakhir, tentunya

3 Http://ksp.go.id/nawacita-reforma-agraria/index.html. diakses pada Desember 2017.
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target yang diberikan pemerintah bukanlah hal yang sulit tercapai bagi pihak

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Khususnya setelah diterapkannya

program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL),

ditahun 2016 jumlah penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Lombok Barat

mencapai 11.390 sertifikat.4 Tentunya hal ini merupakan pencapaian yang sangat

baik bagi perkembangan hukum pertanahan di Indonesi.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di

Kabupaten Lombok Barat, lokasi yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan

Lombok Barat adalah Kecamatan Narmada. Di Kecamatan Narmada sendiri,

lokasi awal yang ditunjuk adalah Desa Tanak Beak, untuk itu penulis melakukan

penelitian di desa tersebut.

Dalam hal pertanggungjawaban kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan

PTSL ini diukur dari output yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah

sistematis lengkap. Anggaran yang dibayarkan sebanding dengan tinggi target

pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pada prinsipnya target

pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah 100% jika seluruh bidang dapat

terdaftar dalam Kluster 1 (K1). Dalam hal bidang tanah dalam satu desa obyek

pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak dapat secara keseluruhan masuk dalam

kategori Kluster 1 (dapat disertipikatkan), melainkan sebagian termasuk ke dalam

K2, K3, K4, maka sisa anggaran dapat dioptimalkan untuk sertifikasi pada lokasi

lain yang telah tersedia infrastruktur peta. Optimalisasi dapat juga dilakukan

4 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Realisasi Pelayanan Penerbitan Sertipikat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, 2012-2016,. November 2017.
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untuk menambah target volume pemetaan sistematis, atau sertipikasi secara

sporadik.5

Untuk anggarannya sendiri, dalam pelaksanaan program percepatan

pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Tanak Beak  berasal dari APBN

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebagaimana dikemukakan oleh

Bapak Sapriadi selaku Ketua Tim Adjudikasi PTSL di Desa Tanak beak, yakni:

“Anggaran yang digunakan pada program PTSL ini semuanya berasal dari APBN,

sedangkan sarana dan prasarananya disiapkan oleh Kantor Pertanahan.”6 Oleh

karena itu peserta dalam program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap

ini tidak dipungut biaya.

Mengenai tahapan dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah

sistematis lengkap di Kabupaten Lombok Barat, yakni di Desa Tanak Beak,

Kecamatan Narmada, meliputi: 1. Persiapan, 2. Penyuluhan,  3. Pengumpulan data

yuridis dan data fisik bidang tanah, 4. Pengolahan data yuridis dan data fisik serta

pembuktian hak, 5. Pemeriksaan tanah, 6. Pengumuman, 7. Pengesahan, 8.

Penerbitan SK penetapan hak dan SK penegasan/pengakuan hak, 9. Pembukuan

hak, 10.Penerbitan dan penyerahan sertifikat, 11.Pengelolaan warkah/dokumen,

12.Pelaporan.

5 Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, November 2017.

6 Hasil wawancara dengan Bapak Sapriadi, Ketua Tim Adjudikasi PTSL Desa Tanak
Beak, Nocvember 2017.
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Hasil pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap

(PTSL) di Desa Tanak Beak, Kecamtan Narmada, secara keseluruhan dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Hasil Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di
Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Tahun 2017

No Dusun

Data Yuridis Data Fisik
Jumlah
Bidang

yang diukur

Ket/Catatan

K1 K2 K3 K4

1
Tanak Beak

Dasan
184 242 PBT

2
Tanak Beak

Barat
294 15 23 315 PBT

3
Tanak Beak

Timur
176 227 PBT

4
Tanak Beak

Daye
227 266 PBT

5
Tereng
Anjang

176 2 30 242 PBT

6 Lekong Siwak 259 1 30 215 PBT

7 Otak Desa 184 160 PBT

JUMLAH 1500 15 3 83 1667

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah bidang tanah yang dapat

diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupatern Lombok Barat

sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1.500 bidang

sebagaimana diuraikan pada kolom Kluster 1 (K1) yaitu bidang tanah yang data

yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertpikatnya hak atas tanahnya.

Sedangkan jumlah bidang tanah yang data yuridisnya  memenuhi syarat untuk
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diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di Pengadilan sebanyak 15 bidang

seperti diuraikan pada kolom Kluster 2 (K2). Untuk bidang tanah yang data

yuridisnya tidak dapat dibukuan dan diterbitkan sertipikat karena subyeknya

warga negara asing, Badan Hukum Swasta, subyek tidak diketahui dan subyek

tidak bersedia mengikuti pendaftaran sistematis lengkap serta obyeknya tidak

memenuhi syarat sebagagaimana diuraikan pada kolom Kluster 3 (K3) sebanyak 3

bidang dan bidang tanah yang subyek dan obyeknya tidak memenuhi syarat untuk

mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena sudah

bersertipikat seperti diuraikan pada kolom Kluster 4 (K4) sebanyak 83 bidang.

Dari uraian diatas dapat menunjukkan bahwa Panitia Adjudikasi Percepatan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desa Tanak Beak telah berhasil

memenuhi kewajibannya dengan menerbitkan sertipikat 100 % sesuai yang

ditetapkan Pemerintah.

KENDALA DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN

TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA TANAK BEAK

KECAMATAN NARMADA

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN

TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Dalam menghimpun keterangan mengenai kendala yang terjadi di

lapangan, penulis mendapat keterangan dari 2 sumber yakni dari Kantor

Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dan keterangan dari ketua tim adjudikasi

PTSL di Desa Tanak Beak.
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Pertama dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, kendala-

kendala yang terjadi berupa: kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya

pendataan, letak obyek hak pada Blok SPPT tidak sesuai dengan Gambar Peta,

data dari riwayat tanahnya tidak lengkap, kronologi akta yang terputus atau hilang

sehingga menyulitkan dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis, Adanya

sengketa tanah dan tidak adanya tanda batas dalam pengukuran tanah oleh

petugas, dan  adanya pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa biaya dan

pengurusan sertifikat sangat rumit dan berbelit-belit sehingga banyak yang enggan

untuk membantu satgas dalam memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Kedua, kendaala yang terjadi di lapangan berdasaarkan keterangan dari

ketua tim adjudikasi PTSL adalah berupa: 1. Pada saat dilakukan inventarisasi dan

identifikasi subyek dan obyek, masih banyak ditemukan adanya

masyarakat/pemilik tanah tidak bersedia untuk mensertifikatkan tanahnya. Hal ini

disebabkan oleh kurangnya kesadaran mengenai arti penting dan manfaat dari

sertifikat. 2. Banyak dari pemilik tanah bertempat tinggal diluar desa atau bahkan

diluar kecamatan letak tanah obyek. 3. Tidak tersedianya alas hak atau surat-surat

yang menjadi dasar penguasaan tanahnya. 4. Ketidak sanggupan dari masyarakat

pemilik tanah untuk membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB). 5. Tenaga/petugas pengumpul data yuridis (puldadis) dan pengumpul

data fisik (puldasik) tidak memadai.

SOLUSI DALAM MENANGGULANGI KENDALA YANG TERJADI DI

LAPANGAN
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Berdasarkan data yang tercantum pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Barat, ada beberapa upaya/solusi yangi telah ditempuh oleh panitia

pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka  menanggulangi

permasalahan dalam pelaksanaan program PTSL tersebut, diantaranya: 1.

Meningkatkan kerjasama disemua sektor antara masyarakat, pihak Desa Tanak

Beak dan Panitia Adjudikasi guna terlaksananya pelaksanaan PTSL yang baik.

Panitia Adjudikasi secara profesional dan terarah mengerjakan tugas masing-

masing sesuai dengan jangka waktu dan target yang sudah ditentukan. 2.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelaksanaan PTSL yang baik

sesuai dengan jadwal yang sudah diterapkan kepada masyarakat tentang aparat

yang bersih dan berwibawa. Panitia Adjudikasi sampai saat ini masih intensif

memberikan penyuluhan baik secara kelompok maupun perseorangan kepada

masyarakat peserta PTSL. Adapun penyuluhan yang dilakukan yakni penyuluhan

hukum secara efektif, melalui berbagai media baik cetak atau media elektronik

agar masyarakat dapat mengetahui dan mengerti betapa pentingnya sertifikat bagi

kepemilikan suatu hak atas tanah. 3. Panitia PTSL sampai saat ini tetap dilatih dan

diawasi tugasnya sehingga tidak terjadi pungutan liar oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab sehingga masyarakat lebih bersemangat dalam membantu

petugas PTSL untuk menyerahkan data fisik dan data yuridis kepada panitia

PTSL. Sehingga petugas dari tim adjudikasi telah menguasai bidangnya masing-

masing dalam menjalankan tugasnya, adanya kecekatan dari para petugas tim

adjudikasi PTSL dalam melaksanakan tugasnya yang selalu siap berada dilokasi

kegiatan PTSL yakni Desa Tanak Beak, Narmada Kabupaten Lombok Barat.
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Selain solusi sebagaimana disebut diatas, untuk menanggapi  serta

menanggulangi berbagai kendala yang muncul dilapangan, para petugas

adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) melakukan berbagai

upaya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi

permasalahan yang terjadi di lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap,

diantaranya berupa: 1. Melakukan penyuluhan secara intensif baik ditingkat desa

maupun ditingkat dusun. 2. Bila terjadi sengketa, baik sengketa hak maupun

sengketa batas, maka ketua tim atau wakil ketua bidang yuridis dan wakil ketua

bidang fisik, secara bersama-sama dengan kepala desa melakukan upaya damai

dengan cara memediasi pihak-pihak yang bersengketa dan bila tercapai kata

sepakat/damai maka pendaftaran tanahnya dilanjutkan dan bila tidak disarankan

untuk melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri atau pengadilan agama dan

tanahnya dicatat sebagai tanah sengketa. 3. Dalam hal pemilik tanah tidak jelas

atau pemilik tanah tidak ditemukan atau berada diluar negeri/daerah maka

tanahnya dicatat sebagai tanah tidak terdaftar. 4. Terhadap tanah-tanah yang

batasnya masih tidak jelas maka pada sertifikat hak atas tanah tersebut pada

keterangan mengenai batas tanahnya diberikan garis putus-putus (- - - -).
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III.PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Percepatan pelaksanaan

pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan di Desa Tanak Beak

sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta PTSL tidak dipungut biaya, karena dana yang digunakan berasal dari

APBN sedangkan sarana dan prasarananya disiapkan oleh pihak kantor

pertanahan. Perceptan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap

bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum bagi pemegang hak

atas tanah demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Target yang disiapkan

pemerintah dalam program PTSL bagi Kabupaten Lombok Barat pada tahun

2017 adalah 13.000 bidang tanah sedangkan untuk desa tanak beak adalah

1.500 bidang tanah. 2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran

tanah sistematis lengkap adalah masih banyaknya masyarakat yang belum

memahami tentang arti penting dari sertifikat, masih banyaknya sengketa

pada tanah-tanah yang menjadi obyek PTSL baik sengketa hak maupun

sengketa batas, ketidaksanggupan peserta untuk melengkapi persyaratan

dalam PTSL, tenaga/petugas pengumpul data yang tidak memadai. 3.

Solusi/upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kendala yang terjadi

baik ditingkat desa maupun ditingkat dusun, bila tejadi sengketa maka ketua

tim adjudikasi atau wakil ketua secara bersama dengan kepala desa

melakukan upaya damai dengan cara memediasi pihak-pihak yang
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bersengketa, bagi pemilik tanah yang belum melengkapi persyaratan maka

tanahnya dicatat sebagai tanah tidak terdaftar, bagi pemilik tanah yang tidak

berada di tempat maka tanahnya juga dicatat sebagai tanah tidak terdaftar.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, penyususn memberikan

saran terkait rumusan masalah yang diteliti, sebagai berikut: 1. Dalam

melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap, kepala kantor pertanahan

harus memperhatikan kesanggupan dan kemampuan optimal dari petugas

pengumpul data dalam melaksanakan tugasnya. 2. Pemberitahuan dari kantor

pertanahan kepada pihak desa mengenai akan di laksanakannya pendaftaran

tanah sistematis lengkap di desa tersebut harus diberitahukan beberapa bulan

sebelumnya agar pihak desa dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan

demi terciptanya kordinasi yang baik antara tim adjudikasi PTSL dengan

pihak desa. 3. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap, tim

adjudikasi PTSL diharapkan sedapat mungkin mengurangi jumlah kendala-

kendala atau masalah-masalah yang timbul pada pelaksanaan pendaftaran

tanah sistematis lengkap di lokasi pendaftaran. 4. Pihak desa diharapkan

dapat membantu tim adjudikasi dalam melaksanakan pengumpulan data

ataupun tugas lainnya agar memaksimalkan kinerja dari tim adjudikasi. 5.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat diharapkan terus meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, melakukan penyuluhan secara intensif, dan

melaksanakan berbagai program pertanahan khususnya demi kesejahteraan

masyarakat.



Daftar Pustaka

A. Buku

Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

B. Peraturan perundang-unndangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016.

Indonesia, Nawa Cita Presiden Joko Widodo, 2014.

C. Internet

Http://kepri.bpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatan-
pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx.

Http://ksp.go.id/nawacita-reforma-agraria/index.html.


	Cover Jurnal.pdf
	Isi Jurnal.pdf
	Daftar Pustaka Jurnal.pdf

