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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. 
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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. 

 
 
 




