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Dalam rangka usaha untuk mencapai terwujudnya program Catur Tertib 
Pertanahan, pemerintah mengeluarkan program LMPDP (Land Management and Policy 
Development Project) tahun anggaran 2009 yang biayanya berasal dari bantuan pinjaman 
Bank Dunia. LMPDP merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di 
bidang pertanahan pada umumnya dan bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yaitu 
melalui pendaftaran tanah secara massal dan sistematik untuk pendaftaran tanah pertama 
kali melalui program LMPDP. Pada dasarnya program LMPDP dalam bidang pertanahan 
merupakan pendaftaran hak atas tanah yanag dipunyai masyarakat yang belum 
mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga diharapkan seluruh lapisan 
masyarakat dapat menikmati manfaat dan arti pentingnya pendaftaran tanah tersebut 
dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah 
secara sistematik melalui program LMPDP di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, 
Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara 
sistematik melalui program LMPDP di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang tidak hanya ditinjau dari 
kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek 
pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program LMPDP di Kecamatan Ringinarum 
Kabupaten Kendal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara 
sistematik melalui program LMPDP di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dalam 
melaksanakan program LMPDP dibentuk organisasi, susunan personil dan uraian tugas 
berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi. 
Selanjutnya Tim Ajudikasi terjun ke lokasi pelaksanaan LMPDP untuk memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat peserta LMPDP dan dibantu oleh pihak perangkat desa 
dalam proses pelaksanaannya sampai selesai hingga terbit sertipikat hak miliknya. Biaya 
pelaksanaan pendaftaran tanah melalui LMPDP ditanggung oleh pemerintah melalui 
pinjaman Bank Dunia, biaya yang ditanggung meliputi biaya ukur, blanko permohonan, 
biaya panitia pemeriksaan tanah sedangkan untuk biaya patok, materai, BPHTB, apabila 
ada akta, fotocopy data-data, surat keterangan waris itu ditanggung sendiri oleh pemohon. 

Simpulan berdasarkan hasil penelitian yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah 
melalui program LMPDP dimulai pada bulan April 2009 dan selesai pada bulan 
Desember 2009 yang pelaksanaannya sudah tercapai sesuai target yaitu tim telah 
mencapai target 5000 bidang dari 4 Kecamatan termasuk Kecamatan Ringinarum. Saran 
yang diajukan yaitu untuk Tim Ajudikasi supaya dalam penyuluhan lebih dimaksimalkan 
lagi karena target waktu penyelesaian program LMPDP yang singkat sehingga perangkat 
desa dalam mencari data-data agar tidak mengalami kesulitan. 

 


