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ABSTRAK 
 
Agusta, Ronny.2007. Proses Pemecahan Sertifikat Tanah Hak Milik Di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Jepara. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Drs. Hamonangan Sigalingging, M.Si, 
Drs. Herry Subondo,M.Hum.  54 hal. 
 
Kata Kunci : Pemecahan, Sertifikat Tanah, Hak Milik 
 

Pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan berimplikasi terhadap 
pemenuhan kebutuhan atas tanah, sedangkan tanah sebagai mediumnya tidak 
dapat berkembang (statis), sehingga menjadi obyek yang diperebutkan dan sering 
muncul persengketaan. Semua itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup 
yang terus meningkat. Padahal tanah merupakan benda mati, tetap pada keadaan 
semula / tidak bisa berkembang.Inisiatif untuk memenuhi kebutuhan akan tanah 
salah satunya yaitu dengan cara pemecahan lahan tanah yang areanya luas, proses 
itu bisa dilakukan misalnya dengan cara jual beli, hibah atau warisan. 

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah (1) 
Bagaimana proses pemecahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Jepara? (2) Apa hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan Pemecahan 
Sertifikat tanah dan bagaimana penyelesaiaannya? Penelitian ini bertujuan (1) 
Untuk mengetahui proses Pemecahan Sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Jepara. (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan Pemecahan Sertifikat tanah beserta cara penyelesaiannya. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif. 
Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari informan dan dokumen. 
Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 
Pemecahan Sertifikat Tanah terdapat 2 kegiatan inti yaitu pendaftaran Pemecahan 
sertifikat Tanah dan pendaftaran pencoretan/mematikan Sertifikat lama. 
Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemecahan Sertifikat di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Jepara adalah (1) Adanya anggapan dari masyarakat bahwa 
besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan Pemecahan Sertifikat 
dianggap masyarakat masih mahal dan pengurusannya terkesan berbelit-belit dan 
lama (2) Kurangnya kesadaran berdisiplin dari para pegawai yang ada di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Jepara (3) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki 
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. 

Untuk ke depan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara diharapkan (1) 
meningkatkan penyuluhan pertanahan khususnya mengenai proses pemecahan 
sertifikat tanah kepada masyarakat (2) meningkatkan kedisiplinan dan kinerja para 
pegawai (3) perlunya diadakan pembinaan terhadap aparat Kantor Pertanahan baik 
di daerah ataupun di Kantor Pertanahan Pusat dalam hal pengurusan Pemecahan 
Sertifikat Tanah Hak Milik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Tanah bagi kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan mutlak. 

Kehidupan manusia di dunia membutuhkan medium dimana ia dapat memenuhi 

kebutuhannya dan meneruskan kebutuhannya, medium tersebut adalah tanah. 

Kebutuhan manusia terhadap tanah dimulai sejak lahir hingga meninggal. 

Pemenuhan kebutuhan terhadap tanah merupakan hak dasar bagi setiap manusia. 

Pemenuhan kebutuhan terhadap tanah merupakan salah satu hak ekonomi 

bagi setiap manusia, khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar terhadap 

pangan dan papan, yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama atas 

perolehan sumber daya tanah serta pembagian hasilnya yang adil. 

Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi 

seseorang, kebebasan serta harkat dirinya sebagai manusia. Terpenuhinya hak 

dasar itu merupakan syarat untuk tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik, 

karena penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan nilai-nilai 

kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi. 

Pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan berimplikasi terhadap 

pemenuhan kebutuhan atas tanah, sedangkan tanah sebagai mediumnya tidak 

dapat berkembang (statis). Dengan demikian kebutuhan dasar manusia atas 

penguasaan dan penggunaan tanah akan menjadi sebuah persoalan yang sangat 

krusial dikemudian hari dan diperlukan penyelesaian yang bersifat segera dan 

memuaskan untuk semua pihak. 
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Persoalan tanah yang dihadapi karena meningkatnya jumlah penduduk tidak 

seimbang dengan luas tanah, sehingga menjadi obyek yang diperebutkan dan 

sering muncul persengketaan. Semua itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan 

hidup yang terus meningkat. Padahal tanah merupakan benda mati, tetap pada 

keadaan semula / tidak bisa berkembang. 

Mengingat kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam bidang tanah terus 

meningkat, menyebabkan kedudukan tanah menjadi sangat penting, terutama 

mengenai kepemilikan, penguasaan dan penggarapan tanah. Oleh karena itu 

menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan sistim pertanahan yang 

dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. 

Inisiatif untuk memenuhi kebutuhan akan tanah salah satunya yaitu dengan 

cara pemecahan lahan tanah yang areanya luas, proses itu bisa dilakukan misalnya 

dengan cara jual beli, hibah atau warisan. 

Oleh sebab pentingnya tanah bagi kehidupan dan penghidupan manusia, 

maka untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan penggunaan tanah diperlukan 

aturan-aturan tentang hak, status serta pemanfaatannya yaitu dengan adanya 

Hukum Agraria. Aturan mengenai agraria secara formal di Indonesia terdapat 

pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

(UUPA). 

Sebagai landasan kebijakan pertanahan di Indonesia, UUPA mempunyai 

falsafah yang secara hirarkhi didasarkan pada UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat 

(3) yang berbunyi : 
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”Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

Kata dikuasai yang digunakan dalam ayat tersebut bukanlah berarti dimiliki 

berdasar kekuasaan yang ada pada Negara ini dapatlah diadakan berbagai 

peraturan di bidang agraria. 

Dengan landasan hukum di atas, maka lahirlah UUPA sebagai peraturan 

pokok di bidang pertanahan haruslah dapat ditujukan untuk tercapainya keadilan 

sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan perolehan tanah. Hal ini 

sesuai dengan kandungan amanat konstritusional yang sangat mendasar dari Pasal 

33 ayat (3) UUD 1945 yaitu untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang 

sebesar-besarnya. 

Salah satu tujuan dari UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk 

memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak 

atas tanah , maka segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah baik pemiliknya, 

penguasaan ataupun peralihannya harus didaftarkan. Hal ini dimaksudkan agar 

memperoleh kepastian, sehingga dengan demikian dapat mencegah timbulnya 

permasalahan di kemudian hari. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka diangkat menjadi satu 

bahasan penulisan Tugas Akhir ini mengingat kurangnya informasi bagi 

masyarakat tentang proses pemecahan bidang tanah yang sudah bersertifikat 

tersebut. 
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Penulis menguraikannya dalam pokok bahasan penulisan Tugas Akhir 

dengan judul “PROSES PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK DI 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanan proses pemecahan sertifikat tanah hak milik di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara?  

2. Apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pemecahan sertifikat 

tanah dan bagaimana penyelesaiannya? 

 

C. Tujuan 

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pemecahan 

sertifikat tanah hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan 

proses pemecahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

dan upaya pemecahannya. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai wahana latihan dalam mengembangkan pengetahuan melalui 

kegiatan penelitian. 
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b. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan hasil-hasil 

penelitian yang  bermanfaat bagi mahasiswa untuk pengembangan studi 

pertanahan. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi instansi yaitu dapat memberikan masukan pada instansi tersebut 

untuk lebih memperhatikan prosedur pelaksanaan pemecahan sertifikat 

tanah, sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi instansi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut  

1. Bagian Awal Tugas Akhir, terdiri dari : Judul tugas akhir, pengesahan, 

abstrak, motto dan persembahan, prakata, daftar isi dan daftar lampiran.  

2. Bagian Utama Tugas Akhir, terdiri dari : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian pemecahan 

bidang tanah, syarat-syarat pemecahan bidang tanah, 

pendaftaran tanah. 
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Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini penulis menerangkan tentang metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

Bab IV : Hasil Analisis Pembahasan 

A. Gambaran umum obyek penelitian 

1. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

2. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. 

3. Uraian kerja Sub. Bagian dan Seksi Kantor Pertanahan  

Kabupaten Jepara. 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Proses Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah Hak 

Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam proses 

Pemecahan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara 

BAB V : Penutup, bab ini berisi : 

A. Kesimpulan  

B. Saran  

3. Bagian Akhir Tugas Akhir, terdiri dari : Daftar Pustaka dan Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Dasar-Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Pemecahan 

Bidang Tanah 

Untuk memahami tentang tata cara peralihan hak dengan disertai 

pemecahan bidang tanah, maka peraturan perundangan yang mendasari 

pelaksanaan peralihan hak tersebut adalah : 

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Pokok-Pokok Agraria. 

Yang terdapat pada pasal : 

a. Pasal 19 ayat (1),(2),(3) dan (4) 

1). Ayat (1) 

 Yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah”. 

2). Ayat (2) 

 Yang berbunyi “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini 

meliputi :  

a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. 
b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
c) pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat  

pembuktian yang kuat”. 
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3). Ayat (3) 

Yang berbunyi “Pendaftaran Tanah diselenggarakan dengan 

mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas 

sosial-ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut 

pertimbangan Menteri Agraria”. 

4). Ayat (4) 

Yang berbunyi “Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya 

yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) 

diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu 

disebabkan dari pembayaran biaya-biaya tersebut”. 

b. Pasal 20 ayat (1) dan (2) 

1). Ayat (1) 

Yang berbunyi “Hak Milik adalah terkuat, terpenuh dan turun 

temurun yang dapat dipunyai atas tanah orang dengan mengingat 

ketentuan dalam Pasal 6 (semua hak memiliki fungsi sosial)”. 

2). Ayat (2) 

Yang berbunyi “Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada 

pihak lain”. 

c. Pasal 26 ayat (1) 

Yang berbunyi “ Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 

wasiat, pemberian menurut adat dan peraturan-peraturan lain yang 

dimaksudkan untuk memindahkan Hak Milik serta pengawasannya 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

Yang terdapat pada Pasal ; 

a. Pasal 1 ayat (1). 

Yang berbunyi “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan 

dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, 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 milik atas satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 

3. PP No 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang berlaku pada BPN 

4. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah 

5. Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 Tahun 1997 tentang Pemindahan 

Hak Atas Tanah 

6. UU No 56 Prp Tahun 1960 tentang Tanah Pertanian 

 

B. Pemecahan Bidang Tanah 

1. Pengertian Pemecahan Bidang Tanah 

Definisi pemecahan bidang tanah jika satu bidang tanah yang sudah 

didaftar dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian yang masing-



10 

 

masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama 

dengan bidang tanah semula. 

2. Syarat-syarat pemecahan bidang tanah 

a. Pemecahan bidang tanah pertanian harus sesuai dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan, yaitu : 

1) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Pengertian sesuai adalah bahwa wujud penggunaan dan 

pemanfaatan tanah tidak bertentangan dengan fungsi kawasan 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan. 

2) Syarat-syarat menggunakan tanah yang meliputi memelihara tanah 

dan lingkungan, mencegah kerusakan dan menambah 

kesuburannya. 

3) Tidak boleh merubah penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga 

menjadi tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

4) Memenuhi ketentuan batas luas minimum kepemilikan atas tanah 

pertanian kecuali karena pewarisan. ( UU No. 56 Prp Tahun 1960 

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian). 

Syarat Pemecahan Bidang Tanah Pertanian dalam UU No. 56 

Prp Tahun 1960 ditentukan Luas minimum hasil pemecahan adalah 2 

hektar, selain itu tidak bisa dilakukan pemecahan. Kecuali pemecahan 

itu dikarenakan atas warisan. 
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b. Pemecahan bidang tanah non pertanian harus sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu : 

1) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Pengertian sesuai adalah bahwa wujud penggunaan dan 

pemanfaatan tanah tidak bertentangan dengan fungsi kawasan 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan. 

2) Syarat-syarat menggunakan tanah agar memenuhi azas ATLAS 

(Aman , Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat) 

3) Tapak kapling 

Tapak kapling merupakan peta yang menggambarkan tata letak 

bidang-bidang tanah hasil pemecahan atau pemisahan suatu bidang 

tanah, sarana infrastruktur (jalan lingkungan dan saluran draenase), 

fasilitas umum, fasilitas sosial berdasarkan kondisi fisik bidang 

tanah dimaksud dan lokasi sekitarnya ditetapkan menggunakan 

kriteria yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

No. 11 Tahun 1998 tentang Perpetakan Tanah Perkotaan. 

4) Agar mematuhi ketentuan Tata Bangunan ( Peil Schale ) atau 

rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ( RTBL ) yang telah 

ditetapkan instansi teknis. 

5) Tidak boleh merubah penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga 

menjadi tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan 

dalam RTRW. 
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3. Peraturan tentang Pemecahan yang diatur dalam Pasal 133 ayat (2), (3) 

dan (4) Peraturan Menteri 3/ 1997 adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru hasil pemecahan 

itu dilaksanakan pengukuran; 

b. Status hokum satuan-satuan bidang tanah tersebut adalah sama dengan 

status hokum bidang tanah semula ( kalau semula HGB, satuan-satuan 

itu juga tetap HGB; begitu juga sisa jangka waktunya ); 

c. Untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan 

dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru, sebagai nomor 

pengganti hak, surat ukur, buku tanah sertifikat hak atas tanah semula 

dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan mencantumkan catatan 

didalamnya. 

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 disebutkan 

bahwa pembuatan akta tersebut wajib dihadiri oleh para pihak yang 

melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya dan disaksikan 

oleh sekurang-kurangnya dua orang/lebih. 

4. Syarat-Syarat Permohonan 

a. Mengisi Formulir Permohonan 

b. Identitas Pemohon dan / atau kuasanya 

(FC. KTP dilegalisir oleh Desa / Kelurahan, Kec/PPAT/Notaris) 

c. FC. SPPT PBB tahun terakhir dan bukti pelunasannya 

d. Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dipecah 

e. Bukti Setor SSP (Surat Bukti Setor Pajak) 
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f. Surat Pernyataan Batas 

g. Surat Kematian / Surat Keterangan Waris + materai 

 

C. Peralihan Hak Atas Tanah 

1. Pengertian peralihan hak atas tanah 

Definisi pemecahan bidang tanah adalah jika satu bidang tanah yang 

sudah didaftar dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian yang 

masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang 

sama dengan bidang tanah semula (Pasal 48 PP No.24 Tahun 1999). 

2. Macam-macam peralihan hak 

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena dua cara secara hukum, 

yaitu : 

a. Karena perbuatan hukum, yaitu berpindahnya sesuatu hak atas tanah 

kepada pihak lain akibat suatu perbuatan hukum yang sengaja 

dilakukan, dengan tujuan agar pihak lain memperoleh haknya seperti 

jual beli, penukaran, dan pencabutan. 

b. Karena peristiwa hukum, yaitu berpindahnya suatu hak atas tanah 

kepada orang lain melalui peristiwa hukum yang tidak disengaja 

seperti meninggalnya pemegang hak sehingga terjadi pewarisan. 

Apabila sebagian kepemilikan suatu Hak Atas Tanah sudah beralih 

kepada pihak lain karena jual beli atau peralihan hak yang lain, maka 

sebaiknya Pemecahan Bidang Tanah tersebut didaftarkan dengan tujuan : 
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a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah 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 terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, Jl. 

KH. Ahmad Fauzan Nomor 2. 

 

B. Fokus Penelitian 

Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan selama satu bulan maka situasi 

sosial yang  ditetapkan sebagai tempat penelitian adalah Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara. Kantor Pertanahan ini terdapat lima seksi, antara lain Seksi 

Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, 

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Seksi Pengendalian dan 

Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. Pada Seksi Hak 

Tanah dan Pendaftaran Tanah terdapat Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan 

PPAT. Fokus dari penelitian ini diarahkan pada  

1. Mengenai Pelaksanaan Pendaftararan Pemecahan Sertifikat Tanah 

Hak Milik dari proses permohonan hingga munculnya Sertifikat hasil 

pemecahan tersebut. 

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran pemecahan 

sertifikat tanah hak milik. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk teknik pengumpulan data dan informasi, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Metode Pengumpulan data dengan Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung. Meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh 

alat indera. (Arikunto, 1998:133) 

Penulis melakukan kegiatan observasi langsung ke lapangan, 

dengan mengamati dan melakukan pencatatan terhadap aktivitas 

pelaksanaan pemecahan bidang tanah. Kegiatan ini dilakukan pada seksi 

Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara. 

2. Metode Pengumpulan Data dengan Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para responden. ( Subagyo,SH. 39) 

Metode Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengajukan 

tanya jawab secara langsung. Tanya jawab ini diajukan kepada Kepala 

Sub Bagian Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. 

3.  Metode Pengumpulan Data dengan Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

(Bogdan dalam Moleong, 1993:157). Metode ini diperoleh dari dokumen 
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dan arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, juga dari buku-buku lain 

yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir sehingga dapat dijadikan 

landasan teori atau data lain yang relevan dengan pembahasan. 

 

D. Teknik Analisis Data. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. (Bogdan dalam Moleong, 1993:163) 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode analisis 

diskriptif. Analisis Diskriptif yaitu mengumpulkan data dengan membuat 

pencadaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi atau daerah. 

Penulis menggunakan metode diskriptif dimaksudkan agar memperoleh 

gambaran dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

tinjauan tentang prosedur Pemecahan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara. 

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses yaitu : 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti. 
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2. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling sering digunakan 

adalah teks yang bersifat narasi yaitu berdasarkan alur peristiwa. 

3. Verifikasi data 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi atau 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

(Miles dan Huberman ; 1984 : 91) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Jepara 

Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah 

yang memiliki potensi tinggi. Kabupaten Jepara terletak di bagian Utara 

Propinsi Jawa Tengah, terletak pada posisi 3o 23’ 20’’ sampai 4o 9’ 35” Bujur 

Timur ( East Longitude ) dan 5o 43’ 30’’ sampai 6o 47’ 44” Lintang Selatan ( 

South Latitude ). Kabupaten Jepara mempunyai batas-batas wilayah sebagai 

berikut : 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati 

Sebelah Selatan  : Kabupaten Demak 

Sebelah Barat  : Laut Jawa 

Secara Administratif Kabupaten Jepara terdiri dari 14 Kecamatan 

dan 194 Desa/Kelurahan kepadatan penduduk rata-rata 74.274 jiwa/ 

Kecamatan, luas Kabupaten Jepara + 100,415 Ha. 

Wilayah Kabupaten Jepara memiliki topografi yang beraneka ragam, 

terdiri dari daerah pantai yang tersebar sepanjang daerah utara dan sebagian 

saerah perbukitan. Kabupaten Jepara yang mempunyai sumber daya alam 

yang cukup lengkap ini menjadi masalah yang kompleks dan lintas sektoral. 
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Hal ini menuntut aparat Pertanahan di Kabupaten Jepara untuk 

meningkatkan profesionalisme serta mewujudkan pengelolaan Pertanahan 

yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. 

a. Sosial Ekonomi 

Penduduk Kabupaten Jepara berjumlah 1.059.638 dan dari 

angka itu yang bekerja sebanyak 488.824 jiwa atau sekitar 48,66 %. 

Dari angka penduduk yang bekerja ini, ternyata jenis pekerjaan 

dibidang industri/kerajinan rumah tangga menempati urutan teratas 

yaitu sebanyak 230.748 jiwa atau sekitar 47,85 %. Urutan kedua 

bekerja di bidang perdagangan sebanyak 96.684 jiwa atau 20,39 % dan 

selebihnya tersebar dibidang pertanian, jasa, konstruksi, komunikasi, 

keuangan, pertambangan/penggalian, listrik, gas dan air. 

Bidang industri/kerajinan rumah tangga di atas didominasi oleh 

industri meubel/kayu. Hal ini terlihat dengan adanya 13.324 unit usaha 

industri pengolahan yang tersebar di Kabupaten Jepara. Untuk 

menampung dan memasarkan hasil industri pengolahan ditangani oleh 

240 perusahaan meubel dan eksportir. Sektor industri ini merupakan 

sektor yang sangat potensial dalam rangka mengembangkan wilayah 

dan tingkat perekonomian masyarakat Kabupaten Jepara. Hal ini dapat 

dilihat pada sumbangan sektor industri ini terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto yang menempati urutan pertamam sebesar 26,25 %. 
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b. Bidang Pertanahan 

Kabupaten Jepara yang memiliki luas wilayah 100.413,189 

hektar itu berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

ternyata sampai dengan tahun 2006 baru 26,8 % dari luas tanah 

tersebut yang sudah bersertipikat dengan jumlah sertipikat sebanyak 

174.706 buah dengan rincian sebagai berikut : 

1) Hak Milik  : 169.409  bidang 

2) Hak Guna Usaha :            7  bidang 

3) Hak Guna Bangunan :     4. 298  bidang 

4) Hak Pakai  :         570  bidang 

5) Hak Pengelolaan :           18  bidang 

6) Tanah Wakaf  :         404  bidang 

 

2. Gambaran umum Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

a. Kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

Kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara adalah 

Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN. 

b. Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara adalah 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional 

di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
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c. Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara mempunyai fungsi 

antara lain : 

1) Menyusun rencana, program dan penganggaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pertanahan; 

2) Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan; 

3) Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, 

pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan 

tematik, dan survey potensi tanah; 

4) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah 

dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, 

perbatasan, dan wilayah tertentu; 

5) Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran 

hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah 

aset negara; 

6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengolahan tanah negara, 

tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat; 

7) Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan; 

8) Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah; 

9) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS); 
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10) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada 

masyarakat, pemerintah dan swasta; 

11) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan; 

12) Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia 

pertanahan; 

13) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana 

dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 

 

3. Agar Pelayanan di Kantor Pertanahan dapat dilaksanakan secara 

optimal maka disusunlah Struktur Organisasi di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai berikut: 

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara; 

b. Kasubbag Tata Usaha; 

c. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan ; 

d. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; 

e. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 

f. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat; 

g. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. 

 

4. Uraian kerja Sub. Bagian dan Seksi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara 

a. Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tugas : 
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1) Memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sesuai dengan 

tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dan membina aparatur 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara agar berdaya guna dan 

berhasil guna; 

2) Menentukan kebijaksanaan teknis pertanahan sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku; 

3) Membina dan melaksanakan kerjasama di bidang pertanahan 

dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah lainnya baik di 

Pusat maupun di Daerah. 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ( Kasubag TU ) 

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi 

kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta 

menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan progam, dan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 33 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006 Sub 

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

1) Pengelolaan data dan informasi. 

2) Penyusunan neraca, progam dan anggaran serta laporan 

akuntabilitas kinerja pemerintah 

3) Pelaksanaan urusan kepegawaian. 

4) Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran. 
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5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan 

prasarana. 

6) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program. 

7) Koordinasi pelayanan pertanahan. 

 

Sub Bagian Tata Uasaha membawahi : 

1) Urusan Perencanaan dan Keuangan.  

Dimana tugas bagian ini diatur pada Pasal 36 Keputusan 

Kepala BPN No. 4 Tahun 2006, tugasnya adalah menyiapkan 

penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan 

akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan 

evaluasi. 

2) Urusan Umum dan Kepegawaian. 

Dimana tugas bagian ini diatur pada Pasal 36 Keputusan 

Kepala BPN No. 4 Tahun 2006, tugasnya adalah melakukan 

urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah 

tangga, sarana dan prasarana, koodinasi pelayanan pertanahan 

serta pengelolaan data dan informasi. 

c. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan. 

Dimana tugas dari bagian ini adalah melakukan suevei, 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, 

perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, 
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pemetaan tematik dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan 

surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006, Seksi 

Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, 

ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas 

kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, 

pembinaan surveyor berlisensi. 

2) Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas 

kawasan/wilayah. 

3) Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan 

perairan. 

4) Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan 

tematik dan potensi tanah. 

5) Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat 

penilai tanah. 

6) Pemeliharaan peralatan teknis. 

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan membawahi : 

7) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan  

Bagian ini mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka 

dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang 

tanah, batas kawasan/wilayah, kerja sama teknis surveyor berlisensi 
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pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, 

daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-

daftar lainnya dibidang pengukuran. 

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah. 

Bagian ini mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, 

pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi 

tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan 

pejabat penilai tanah. 

d. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 

Dimana tugas dari bagian ini adalah menyiapkan bahan dan 

melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan 

dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan 

dan penerbitan bekas hak tanah, pendaftaran peraliahan, pembebanan 

hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuatan Akta Tanah. ( 

PPAT ). 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006, Seksi 

Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah. 

2) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-

menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan 

perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak 

pengelolaan tanah. 
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3) Penyiapan lahan dan pelaksanan pemberian rekomendasi 

perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan 

atau pendaftaran hak. 

4) Pengadministrasian atas tanah yang dikusai dan atau milik 

negara, daerah bekerja sama dengan pemerintah, termasuk tanah 

badan hukum pemerintah. 

5) Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak. 

6) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan 

pertanahan. 

7) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak. 

8) Pelaksanan peraliahan, pembebanan hak atas tanah dan 

pembinaan PPAT. 

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari : 

1) Subseksi Penetapan hak Tanah. 

Adapun tugas dari bagian ini adalah menyiapkan 

pelaksanaan pemeriksaan, saan dan pertimbangan mengenai 

penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, 

perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, 

peralihan hak atas tanah; penetapan dan rekomendasi 

perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan 

atau pendaftaran hak tanah perorangan. 
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2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah. 

Adapun tugas dari bagian ini adalah menyiapkan 

pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai 

penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak 

pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, 

perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, 

peralihan hak atas tanah; rekomendasi pelepasan dan tukar 

menukar tanah pemerintah. 

3) Subseksi Pendaftaran Hak. 

Adapun tugas dari bagian ini adalah menyiapkan 

pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan 

penegasan konversi hak-hak lain,hak milik atas satuan rumah 

susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, 

data fisik bidang tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan 

serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas 

tanah, dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran 

tanah. 

4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 

Adapun tugas dari bidang ini adalah menyiapkan 

pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah, 

pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana 

daftar isian di bidang pendaftaran tanah. 



30 

 

e. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 

Dimana tugas dari bagian ini adalah menyiapkan bahan dan 

melakukan penatagunaan tanah, landreform konsolidasi tanah, 

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan 

dan wilayah tertentu lainnya. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 45 Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006, Seksi 

Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah 

dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, 

perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria 

kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan 

dan pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi 

kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan 

tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan 

tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan 

daerah bekas konflik serta pemukiman kembali. 

2) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan 

pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota 

dan kawasan lainnya. 

3) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan 

kawasan. 
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4) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan 

penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi 

kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi 

tanah, pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan tanah 

bersama serta penerbitan administrasi landreform. 

5) Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek 

landreform. 

6) Pengambilaliahan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah 

yang terkena ketentuan landreform. 

7) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform. 

8) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin 

redistribusi tanah dengan luasan tertentu. 

9) Penyiapan usulan pentapan surat keputusan redistribusi tanah dan 

pengeluaran tanah dari obyek landreform. 

10) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan 

penegasan obyek konsolidasi tanah. 

11) Penyediaan tanah untuk pembangunan. 

12) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan. 

13) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data 

landreform. 

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membawahi : 

1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu. 
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Adapun tugas dari bagian ini adalah menyiapkan bahan 

penyusunan rencan persediaan, peruntukan, pemeliharaan dan 

penggunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan 

koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, 

perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi 

kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan 

tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan 

neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan 

tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan 

pemeliharaan data tekstual dan spasial.  

2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah. 

Adapun tugas dari bagian ini adalah menyiapkan bahan 

usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform, 

penguasaan tanah-tanah obyek landreform, pemberian ijin perihal 

hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu, usulan 

penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran 

tanah dari obyek landreform, monitoring dan evaluasi redistribusi 

tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penerbitan 

administrasi landreform serta fasilitas bantuan 

keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran, usulan penegasan 

objek penataan tanah bersama untuk peremajaan permukiman 

kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta 
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permukiman kembali, penyediaan tanah dan pengelolaan 

sumbangan tanah untuk pembangunan, pengembangan teknik 

dan metode, promosi dan sosialisasi, pengorganisasian dan 

pembimbingan masyarakat, kerja sama dan fasilitas, pengelolaan 

basis data dan informasi, monitoring dan evaluasi serta 

koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah 

f. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan. 

Dimana tugas dari bagian ini adalah menyiapkan bahan dan 

melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah 

negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan 

masyarakat. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 45 Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006, Seksi 

Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, 

tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 

2) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan 

kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi 

penerapan kebijakan dan progam pertanahan dan progam 

sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah 

kritis. 

3) Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, 

pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan 
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dan progam pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah 

negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. 

4) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta 

usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan 

pensinergian kebijakan dan progam pertanahan dan sektoral 

dalam pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar 

dan tanah kritis. 

5) Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan 

pembentukan kelompok masyarakat, fasilitas dan peningkatan 

akses kesumber produktif. 

6) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka 

pemeberdayaan masyarakat. 

7) Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk 

pembangunan. 

8) Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah 

terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat  

9) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian 

hubungan hukum atas tanah terlantar 

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari : 

1) Subseksi Pengendalian Pertanahan. 

Adapun tugas dari bagian ini adalah menyiapkan 

pengelolaan basis data dan melakukan iventarisasi dan 
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identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan 

serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penerbitan dan 

pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban 

pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan 

pensinergian kebijakan dan progam pertanahan dan sektoral 

dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan 

tanah kritis. 

2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat. 

Adapun tugas dari bagian ini adalah menyiapkan bahan 

inventarisasi potensi, assitensi, fasilitas dalam rangka penguatan 

penguasaan dan melaksanakan pembinanan partisipasi 

masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam 

pengelolaan pertanahan serta melakukan kerja sama 

pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga 

keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan 

kerja sama pemberdayaan. 

g. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara 

Dimana tugas dari bagian ini adalah menyiapkan bahan dan 

melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 53 Keputusan Kepala BPN No. 4 Tahun 2006, Seksi 

Konflik, Sengketa dan Perkara Mempunyai fungsi : 
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1) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan. 

2) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan. 

3) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik 

pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan 

penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian 

sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitas 

dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-

putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan 

dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan 

hukum dengan tanah. 

4) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan. 

5) Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan 

perkara pertanahan. 

Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara membawahi : 

1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan. 

Adapun tugas dari bagian ini adalah menyiapkan 

pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap 

sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan 

dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan 

hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian 
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sengketa melalui mediasi, fasilitas dan koordinasi penanganan 

sengketa dan konflik. 

2) Subseksi Perkara pertanahan. 

Adapun tugas dari bagian ini adalah menyiapkan 

penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan 

perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian 

hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan 

tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan 

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Prosedur Pemecahan Sertifikat Tanah 

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas 

tanah seharusnya didaftar di Kantor Pertanahan yang ada di 

Kabupaten/Kota setempat guna mendapatkan sertifikat,baik itu tanah 

yang belum bersertifikat maupun tanah yang telah berpindah 

kepemilikannya. karena sertifikat merupakan bukti sah atas kepemilikan 

dan penguasaan tanah yang dilindungi oleh undang-undang. 

Syarat-syarat pemecahan bidang tanah 

a. Pemecahan bidang tanah pertanian harus sesuai dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan, yaitu : 

1) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW). 
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Pengertian sesuai adalah bahwa wujud penggunaan dan 

pemanfaatan tanah tidak bertentangan dengan fungsi kawasan 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang 

bersangkutan. 

2) Syarat-syarat menggunakan tanah ( Pasal 13 PP. No. 16 Tahun 

2004 ) yang meliputi memelihara tanah dan lingkungan, 

mencegah kerusakan dan menambah kesuburannya. 

3) Tidak boleh merubah penggunaan dan pemanfaatan tanah 

sehingga menjadi tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

4) Memenuhi ketentuan batas luas minimum kepemilikan atas tanah 

pertanian kecuali karena pewarisan. ( UU No. 56 Prp Tahun 1960 

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian). 

5) Syarat Pemecahan Bidang Tanah Pertanian dalam UU No. 56 Prp 

Tahun 1960 ditentukan Luas minimum hasil pemecahan adalah 2 

hektar, selain itu tidak bisa dilakukan pemecahan. Kecuali 

pemecahan itu dikarenakan atas warisan. 

b. Pemecahan bidang tanah non pertanian harus sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu : 

1) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Pengertian sesuai adalah bahwa wujud penggunaan dan 

pemanfaatan tanah tidak bertentangan dengan fungsi kawasan 
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dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang 

bersangkutan. 

2) Syarat-syarat menggunakan tanah agar memenuhi azas ATLAS 

(Aman , Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat) 

3) Tapak kapling 

Tapak kapling merupakan peta yang menggambarkan tata letak 

bidang-bidang tanah hasil pemecahan atau pemisahan suatu 

bidang tanah, sarana infrastruktur (jalan lingkungan dan saluran 

draenase), fasilitas umum, fasilitas social berdasarkan kondisi 

fisik bidang tanah dimaksud dan lokasi sekitarnya ditetapkan 

menggunakan criteria yang diatur dalam Surat Keputusan 

Gubernur Jawa Tengah No. 11 Tahun 1998 tentang Perpetakan 

Tanah Perkotaan. 

4) Agar mematuhi ketentuan Tata Bangunan ( Peil Schale ) atau 

rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ( RTBL ) yang telah 

ditetapkan instansi teknis. 

5) Tidak boleh merubah penggunaan dan pemanfaatan tanah 

sehingga menjadi tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang telah 

ditetapkan dalam RTRW. 

c. Peraturan tentang Pemecahan yang diatur dalam Pasal 133 ayat (2), 

(3) dan (4) Peraturan Menteri 3/ 1997 adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru hasil 

pemecahan itu dilaksanakan pengukuran; 
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2) Status hokum satuan-satuan bidang tanah tersebut adalah sama 

dengan status hukum bidang tanah semula ( kalau semula HGB, 

satuan-satuan itu juga tetap HGB; begitu juga sisa jangka 

waktunya); 

3) Untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hak baru dan 

dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru, sebagai 

nomor pengganti hak, surat ukur, buku tanah sertifikat hak atas 

tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan 

mencantumkan catatan didalamnya. 

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 

disebutkan bahwa pembuatan akta tersebut wajib dihadiri oleh para 

pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau 

kuasanya dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang/lebih. 

Adapun Persyaratan Permohonan Pemecahan yang harus dipenuhi 

oleh pemohon, yaitu : 

a. Mengisi Formulir Permohonan 

b. Identitas Pemohon dan / atau kuasanya 

c. (FC. KTP dilegalisir oleh desa / kelurahan, kec/PPAT/Notaris) 

d. FC. SPPT PBB tahun terakhir dan bukti pelunasannya 

e. Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dipecah 

f. Bukti Setor SSP (Surat Bukti Setor Pajak) 

g. Surat Pernyataan Batas 
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h. Surat Kematian / Surat Keterangan Waris + materai, apabila 

pemecahan itu dikarenakan warisan. 

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas tanah yang baru karena peralihan hak dan 

supaya terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, maka pihak yang 

bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. Adapun prosesnya sebagai berikut : 

a. Dari petugas loket I pemohon akan memperoleh informasi tentang 

syarat-syarat yang diperlukan guna kelengkapan permohonan 

tersebut. 

b. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan ke petugas loket II. 

c. Petugas loket II meneliti dokumen permohonan tersebut, jika 

lengkap dibuatkan tanda terima dan SPS (biaya pengukuran) untuk 

selanjutnya diberikan kepada pemohon dan pemohon membayar ke 

loket III. 

d. Petugas loket III menerima uang pembayaran dan membuatkan 

kwitansi (DI 306) serta membukukan pada DI 305, selanjutnya 

menyerahkan kwitansi kepada pemohon dan copy-annya diserahkan 

ke loket II. 

e. Petugas loket II membukukan permohonan pada DI 301 dan DI 302. 

Selanjutnya dokumen diteruskan ke Kasubsi Pendaftaran Hak. Dan 

berkas permohonan ukur diteruskan ke Kasubsi Pengukuran dan 

Pemetaan. 
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f. Pada Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan menunjuk petugas 

pelaksana untuk memproses SU (Surat Ukur) pemecahan.Setelah SU 

terbit diteruskan ke Kasubsi Pendaftaran Hak. 

g. Kasubsi Pendaftaran Hak mendisposisi untuk menunjuk petugas 

pelaksana. 

h. Petugas Pelaksana melakukan : 

1) Menerima dokumen arsip dari Subsi Pendaftaran Hak 

2) Mempelajari dokumen dan membukukan ke daftar Hak (DI 312) 

3) Membuat konsep Buku Tanah dan Sertifikat 

4) Bukukan daftar nama (DI 204) 

5) Pencoretan / mematikan Buku Tanah dan Sertifikat Lama, 

selanjutnya dokumen diserahkan ke Kasubsi Pendaftaran Hak. 

i. Kasubsi Pendaftaran Hak memberikan paraf pada konsep sertifikat 

dan Buku Tanah. Kemudian Diteruskan ke Kasi Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah. 

j. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah meneliti dan membubuhkan 

paraf pada konsep Sertifikat dan Buku Tanah. Kemudian diteruskan 

kepada Kepala Kantor 

k. Kepala Kantor meneliti dokumen dan membubuhkan tanda tangan 

pada Sertifikat dan Buku Tanah, kemudian diserahkan kepada 

petugas pelaksana. 
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l. Petugas pelaksana membukukan pada DI 208, kemudian dokumen 

diserahkan ke loket III untuk dibukukan pada DI 307 dan diteruskan 

ke Petugas loket IV 

m. Petugas loket IV melakukan 

1) Mencata nomor DI 208 dan DI 307 pada sertifikat pengganti dan 

Buku Tanah 

2) Menyerahkan Sertifikat kepada pemohon 

3) Mencatat tanggal penerimaan dan pemohon menandatangani 

pada DI 301 A 

4) Up Date DI 301 

5) Arsipkan dokumen 

Tabel 1 

Jumlah Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara mulai awal tahun 2007 

No Bulan 
Jumlah 

Permohonan 

Jumlah yang 

sudah selesai 

1. Januari 151 133 

2. Februari 90 90 

3. Maret 148 164 

4. April 104 136 

5. Mei 147 89 

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 
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Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pemilikan 

sebuah sertifikat hak milik atas tanah. Secara garis besarnya dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Bagi Masyarakat. 

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat terhadap status 

pemilikan tanah yang tidak mudah untuk diganggu oleh pihak lain. 

Sehingga oleh pemilik tanah dapat dipergunakan secara bebas sesuai 

dengan kepentingannya. 

b. Bagi Pemerintah. 

Sertifikat sangat besar manfaatnya untuk kepentingan 

administrasi pertanahan secara nasional dan untuk keperluan 

perencanaan bagi pembangunan oleh pemerintah. Oleh karena itu, 

Pemerintah memerlukan data-data yang autentik di bidang 

pertanahan supaya data-data pertanahan secara nasional dapat 

teradministrasi dengan baik. Sehingga bila saatnya diperlukan, 

nantinya dengan mudah dapat dicari. Sedangkan untuk keperluan 

pembangunan, misalnya : pembangunan perumahan, gedung-gedung 

pemerintah, jalan, jembatan, pasar, rumah sakit, perkantoran dan 

fasilitas lainnya, maka sebelum pembangunan tersebut dapat 

dilaksanakan, namun pelaksanaan pembangunan itu sendiri harus 

berhubungan dengan pemilik tanah yang akan ditempatinya. 

Sedangkan kejelasan mengenai pemilikan tanah tersebut hanya dapat 

dibuktikan dengan sertifikat tanah sebagaimana telah diatur dalam 
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Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang 

Pokok Agraria atau UUPA. 

c.  Di Bidang Hukum. 

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat terhadap pemilikan 

hak atas tanah bila terjadi sengketa pertanahan, terutama apabila 

terjadi sengketa yang mengakibatkan penyelesaian hingga ke jalur 

pengadilan. Namun apabila tanah tersebut telah bersertifikat maka 

secara tidak langsung tanah tersebut akan dijamin oleh Undang-

Undang. 

2. Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Pemecahan Pertipikat Tanah 

Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah maupun proses pemecahan sertifikat 

tanah hak milik ini tidak hanya melibatkan unsur masyarakat saja, 

melainkan juga adanya unsur dari petugas atau pegawai Kantor 

Pertanahan. Sehingga masing-masing unsur tersebut melekat satu sama 

lain dan menghasilkan satu titik kelemahan yang tidak diperhatikan 

dengan teliti akan menjadi suatu hambatan atau kendala yang fatal bagi 

kelangsungan pelaksanaan proses pemecahan sertifikat tanah hak milik. 

Untuk mengetahui apa yang ada di antara faktor-faktor yang menjadi 

hambatan atau kendala yang dapat mempengaruhi maupun memperlambat 

prosedur pelaksanaan pemecahan sertifikat tanah, maka dapat diperjelas 

melalui unsur-unsur yang terkait, di antaranya : 
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a. Masyarakat. 

Masyarakat sebagai pemilik tanah memiliki peranan yang 

sangat besar dalam rangka membantu menyukseskan program 

pemerintah, baik pendaftaran tanah maupun program-program 

pemerintah seperti mendaftarkan lagi status tanah yang sudah 

berpindah haknya kepada pihak lain seperti pada pemecahan bidang 

tanah yang sudah bersertifikat. Adanya kesadaran hukum yang 

rendah didalam masyarakat tentang kepemilikan sertifikat tanah serta 

anggapan anggapan tentang sertifikat yang statusnya disamakan 

disamakan dengan petunjuk bukti lain seperti SPPT atau petuk pajak 

maupun kuitansin jual beli atau bukti lain maupun besarnya biaya 

yang dikeluarkan dalm pengurusan sertifikat yang dianggap 

masyarakat masih mahal dan juga mengenai pengurusan pendaftaran 

tanah maupun penyertifikatan tanah yang masih melalui proses yang 

berbelit-belit dan lama serta kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang kepastian hukumnya. Hal ini semua merupakan suatu bentuk 

kendala yang dihadapi oleh masyarakat. 

b. Petugas atau Pagawai dari Kantor Pertanahan 

Petugas dari Kantor Pertanahan merupakan ujung tombak bagi 

kelangsungan serta suksesnya pelaksanaan program pendaftaran 

tanah. Dari sudut petugas itu sendiri dapat dijumpai beberapa 

kendala dan hambatan yang terjadi, yaitu : 
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1) Sumber Daya Manusia (SDM). 

a) Kurangnya kesadaran berdisiplin dari para pegawai yang ada, 

padahal dalam pelayanan serta pengabdian kepada 

masyarakat, hal tersebut sangat penting. 

b) Adanya ketidak seimbangan pegawai antara Seksi yang satu 

dengan Seksi yang lain dan ada kecenderungan pelaksanaan 

program pendaftaran tanah maupun penyertifikatan tanah 

terkonsentrasi hanya pada salah satu Seksi. 

c) Kurangnya regenerasi pegawai, padahal dalam kegiatan-

kegiatan tertentu seperti pengarsipan dan administrasi sangat 

dibutuhkan pegawai dari golongan II, namun regenerasi 

untuk beberapa tahun terakhir tidak pernah dilakukan. 

2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara terutama kondisi ruangan, sistem 

pengarsipan serta server dalam pengolahan data dengan 

menggunakan komputer untuk membangun Sistem Informasi 

Pertanahan (SIP). 

3. Upaya Pememecahan Masalah dalam proses Pemecahan Sertifikat 

Tanah Hak Milik di Kabupaten Jepara 

a. Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jepara 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan di 

Kabupaten Jepara, dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

peran serta dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendaftaran 
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tanah yang dalam konteks ini yaitu berupa permohonan untuk 

pemecahan bidang tanah yang sudah bersertifikat hak milik. Kegiatan 

ini mulai ada dan berkembang seiring dengan animo masyarakat dalam 

melindungi hak kepemilikan tanah dalam rangka menggunakan dan 

memanfaatkan tanah untuk tujuan ekonomi. 

Langkah konkret yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat di Kabupaten Jepara oleh Kantor Pertanahan adalah 

sosialisasi atau penyuluhan pertanahan yang dilakukan pada berbagai 

kesempatan, yaitu : 

1) Penyuluhan rutin yang ditujukan Khusus pada para Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) di seluruh Kabupaten Jepara. 

2) Penyuluhan yang dilaksanakan apabila diminta langsung oleh 

Dinas atau Instansi lain di Kabupaten Jepara. 

3) Penyuluhan pertanahan setiap peringatan lahirnya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA). 

b. Peningkatan Disiplin Pegawai. 

Dalam rangka pelayanan pertanahan kepada masyarakat, sesuai dengan 

Instruksi Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1998 point (g), 

bahwa diperlukan peningkatan disiplin dan produktivitas kerja bagi 

semua pegawai di jajaran Kantor Pertanahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan di 

atas, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam praktek pelaksanaan Pemecahan Sertifikat Hak Milik di Kantor 

Pertanahan terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu : 

a. Pendaftaran Pemecahan Sertifikat Tanah yang sesuai dengan kehendak 

para pemegang hak yang baru hasil pemecahan bidang tanah tersebut. 

b. Pencoretan/mematikan Buku Tanah dan Sertifikat lama. 

Pemecahan Sertifikat Tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum tentang batas-batas atas kepemilikan dan penguasaan dari suatu 

tanah hasil pemecahan kepada pemilik tanah yang baru. 

2. Dalam pelaksanaan Pemecahan Sertifikat Tanah Hak Milik terdapat 

hambatan-hambatan yaitu : 

a. Kurangnya informasi dan kesadaran dalam masyarakat tentang 

pendaftaran tanah untuk proses pemecahan bidang tanah yang telah 

bersertifikat yang berdampak pada anggapan yang berkembang dalam 

masyarakat bahwa pendaftaran tanah untuk pemecahan bidang tanah 

yang sudah bersertifikat sangat berbelit-belit, lama dan mahal. Oleh 

karena itu disiplin ini kiranya dapat tumbuh dari kesadaran para 
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pegawai yang ada, disamping perlu adanya pembinaan yang 

menyeluruh dari para pimpinan, baik yang dilakukan oleh Kasubsi, 

Kasi maupun Kepala Kantor kepada seluruh pegawai. Dengan adanya 

kedisiplinen dari para pegawai tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. 

b. Sikap mental aparat pelaksana, dalam hal ini pegawai Kantor 

Pertanahan yang kurang profesional yang menyebabkan keterlambatan 

dalam pendaftaran maupun penyelesaian pembuatan sertifikat hasil 

pemecahan tersebut. Sehingga diperlukan peningkatan disiplin dan 

produktivitas kerja bagi semua pegawai. 

c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara terutama kondisi ruangan, sistem 

pengarsipan serta server dalam pengolahan data dengan menggunakan 

komputer, maka sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan, 

namun oleh Kabupaten Jepara pengadaannya dilaksanakan secara 

bertahap. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari uraian di atas, agar pelaksanaan proses Pemecahan 

Sertifikat Tanah Hak Milik dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka 

penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja para pegawai agar pelayanan di 

Kantor Pertanahan dapat dilakukan secara optimal serta dapat lebih 
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meningkatkan sistem pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara. 

2. Meningkatkan penyuluhan pertanahan khususnya mengenai proses 

pemecahan sertifikat tanah dengan status hak milik kepada masyarakat 

secara teratur dan berkesinambungan dengan menjalin kerjasama antara 

Kantor Pertanahan dengan Instansi lainnya. 

3. Perlunya diadakan pembinaan terhadap aparat Kantor Pertanahan baik di 

daerah ataupun di Kantor Pertanahan Pusat dalam hal pengurusan 

pemecahan sertifikat tanah hak milik, sehingga masyarakat makin tertarik 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah 
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