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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Profil Kelurahan Beru dan Kelurahan Tangkil di Kecamatan Wlingi 

Sasaran pendaftaran sistematik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blitar salah satunya adalah Kecamatan Wlingi. Adapun penulis 

menggunakan metode purposive sampling dengan memilih 2 Kelurahan yang 

menjadi target penelitian yaitu Kelurahan Beru dan Kelurahan Tangkil. 

Penulis akan menjelaskan mengenai Kecamatan Wlingi, Kelurahan Beru dan 

Kelurahan Tangkil. Pada profil Kecamatan Wlingi penulis membahas 

mengenai topografi, kependudukan, pendidikan, perekonomian dan fasilitas 

yang ada di Kecamatan Wlingi.  

1. Profil Kecamatan Wlingi 

Kecamatan Wlingi merupakan salah satu sasaran pendaftaran 

sistematik di Kabupaten Blitar. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan 

mengenai:  

a. Topografi Kecamatan Wlingi 

Kecamatan Wlingi merupakan salah satu dari 22 Kecamatan 

yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten Blitar. Berada di 

wilayah Kabupaten Blitar di sebelah utara yang berbatasan wilayah 

dengan Kabupaten Malang. Berada di sebelah utara sungai Brantas 

yang membelah Kabupaten Blitar menjadi dua bagian. Bagian utara 

cenderung mempunyai struktur tanah yang lebih subur daripada bagian 

selatan. Batas-batas Kecamatan Wlingi adalah sebagai berikut: 

- Barat: Kecamatan Gandusari 
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- Utara: Kecamatan Doko dan Kecamatan Kesamben 

- Timur: Kecamatan Selopuro 

- Selatan: Kecamatan Talun 

Kecamatan Wlingi dengan luas wilayah 66,36 km2 dibagi 

menjadi 9 Desa/Kelurahan yaitu 5 Kelurahan dan 4 Desa. Desa 

Ngadirenggo merupakan desa yang terluas dengan luas 40,77 km2. 

Desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Tembalang dengan luas 

wilayah 1,24 km2 atau hanya 1,86 persen dari luas wilayah Kecamatan. 

Berdasarkan pemutakhiran Master File Desa BPS Kabupaten 

Blitar, Kecamatan Wlingi terbagi dalam 9 Desa/Kelurahan, 43 

Dusun/Lingkungan, 93 RW, 265 RT. Dari hasil proyeksi sensus 

penduduk, jumlah penduduk Kecamatan Wlingi tercatat sebanyak 

50.168 jiwa. Desa Balerejo merupakan desa terjauh dari ibu kota 

kecamatan sejauh 23 km. Keberadaan desa dengan kantor Kabupaten 

Blitar rata-rata 23 km dan Desa Balerejo yang terjauh jaraknya, yaitu 

30 km. 
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Tabel 1 
Jarak dari Kantor Desa ke Kecamatan dan Kabupaten 

NO. Desa/Kelurahan 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Kecamatan 

(Km) 

Kabupaten 

(Km) 

1.  Klemunan 4,03 2,00 21,00 
2.  Wlingi 2,65 2,00 25,00 
3.  Tangkil 3,78 1,00 22,00 
4.  Beru 3,48 0,00 20,00 
5.  Babadan 3,82 2,00 21,00 
6.  Tembalang 1,24 3,00 22,00 
7.  Ngadirenggo 40,77 4,00 22,00 
8.  Tegalasri 4,83 6,00 26,00 
9.  Balerejo 1,76 14,00 30,00 

Jumlah 66,36 
Sumber: Katalog BPS: 1403.3505.140 (Kecamatan Wlingi Dalam Angka 2015) 

 

Agar lebih jelas terkait lokasi Kecamatan Wlingi, dapat dilihat pada 

gambar peta dibawah ini: 

Gambar 1 
Peta Kecamatan Wlingi 

 

Sumber: google map 
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b. Kependudukan 

Penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan yang 

dapat memegang peranan penting dalam pembangunan suatu Negara. 

Data kependudukan dapat diperoleh dari BPS dengan sensus 

penduduknya yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Sehingga, 

data yang ditampilkan hanya merupakan data penduduk hasil dari 

angka proyeksi sensus penduduk 2010. 

Tabel 2 
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Desa/Kelurahan 

NO. Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk 

1.  Klemunan 3.972 
2.  Wlingi 6.680 
3.  Tangkil 6.023 
4.  Beru 7.423 
5.  Babadan 8.886 
6.  Tembalang 1.316 
7.  Ngadirenggo 5.266 
8.  Tegalasri 7.210 
9.  Balerejo 3.392 

Jumlah 50.168 
Sumber: Katalog BPS: 1403.3505.140 (Kecamatan Wlingi Dalam Angka 2015) 

 

Tabel 3 
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio Per Desa/Kelurahan 

NO. Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 
Sex 

Rasio 

1.  Klemunan 1.977 1.995 3.972 99,10 
2.  Wlingi 3.368 3.312 6.680 101,69 
3.  Tangkil 3.001 3.022 6.023 99,31 
4.  Beru 3.639 3.784 7.423 96,17 
5.  Babadan 4.520 4.366 8.826 103,53 
6.  Tembalang 658 658 1.316 100 
7.  Ngadirenggo 2.636 2.630 5.266 100,23 
8.  Tegalasri 3.643 3.567 7.210 102,13 
9.  Balerejo 1.714 1.678 3.392 102,15 

Jumlah 25.156 25.012 50.168 100,58 
Sumber: Katalog BPS: 1403.3505.140 (Kecamatan Wlingi Dalam Angka 2015) 
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c. Pendidikan 

 

Peningkatan partisipasi sekolah dapat ditingkatkan dengan 

keseimbangan penyediaan sarana fisik pendidikan dan peningkatan 

tenaga pengajar baik kualitas maupun kuantitasnya. Fasilitas 

pendidikan baik dari TK sampai dengan SD di Kecamatan Wlingi 

bersumber dari UPT Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Wlingi 

sedangkan untuk data tingkat SMP dan SMA diperoleh secara 

langsung dari sekolah masig-masing. 

Tabel 4 
Banyaknya Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Per Desa/Kelurahan 

NO. Desa/Kelurahan 

Taman 
Kanak-

kanak 

(TK) 

Sekolah 

Dasar 

(SD) 

Sekolah 
Menengah 

Pertama 

(SMP) 

Sekolah 

Menengah 

Atas (SMA) 

 

1. Klemunan 4 3 - - 
2. Wlingi 6 3 1 1 
3. Tangkil 5 3 - 1 
4. Beru 6 4 3 3 
5. Babadan 7 6 1 2 
6. Tembalang 1 1 - - 
7. Ngadirenggo 7 5 - - 
8. Tegalasri 3 4 - - 
9. Balerejo 2 2 1 - 

Jumlah 41 31 6 7 
Sumber: UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wlingi 

 

d. Perekonomian 

 

Secara umum mata pencaharian masyarakat Kecamatan Wlingi 

adalah Petani, Buruh Harian Lepas dan usaha lainya. Hal ini dapat 

teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, 

jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Pada sektor pertanian menurut 

data Dinas Pertanian dalam hal ini adalah kantor Kecamatan Wlingi. 
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Luas lahan sawah yang ada dibedakan menjadi sawah yang 

berpengairan teknis, berpengairan semi teknis, berpengairan sederhana, 

irigasi desa/Non PU, tadah hujan, pasang surut dan lebak/polder.  

Yang dihasilkan dalam komoditi tanaman bahan makanan, sayur-

sayuran, buah-buahan adalah luas tanam, luas panen dan tanaman 

menghasilkan.  

Tabel 5 
Luas Panen dan Produksi Tanaman Bahan Pangan  

NO.  Uraian 
Luas Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

1.  Padi Sawah 3.677 23.728,65 
2. Padi Ladang -  -  
3. Jagung 278 1.723,74 
4. Ketela Pohon 87 1.968,84 
5. Ketela Rambat -  -  
6. Kacang Tanah -  -  
7. Kedelai -  -  
8. Kacang Hijau -  -  
9. Talas -  -  
10. Ganyong -  -  

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Blitar 
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Tabel 6 
Jumlah Tanaman Buah-buahan yang Menghasilkan dan Produksinya 

NO. Jenis Buah-Buahan 
Tanaman 

Menghasilkan 
Produksi (Kw) 

1. Apokat (Pohon) 3.303 1.322,66 
2. Mangga (Pohon) 3.110 1.991,85 
3. Salak (Rumpun)  659 0,63 
4. Duku (Pohon) 136 89,20 
5. Jambu Air (Pohon) 220 76,26 
6. Durian (Pohon) 1.145 745,58 
7. Rambutan (Pohon) 855 1.112 
8. Jeruk Siam (Pohon) -  -  
9. Nanas (Rumpun) -  -  
10. Pepaya (Pohon) -  -  
11. Melinjo (Pohon) -  -  
12. Jeruk Besar (Pohon) -  -  
13. Belimbing (Pohon)  - -  
14. Jambu Biji (Pohon) -  -  
15. Manggis (Pohon) -  -  
16. Nangka (Pohon) 1.718 2.603,94 
17. Pisang (Pohon) 4.840 1.203,03 
18. Sawo (Pohon) -  -  
19. Sirsak (Pohon) 498 322,27 
20. Sukun (Pohon) 270 154,89 
21. Petai (Pohon) -  -  

Sumber: BPP Kecamatan Wlingi 

Tabel 7 
Luas Tanaman, Luas Panen, dan Produksi Tanaman Sayuran 

NO. Jenis Sayuran 
Luas 

Tanam (Ha) 

Luas Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Kw) 

1. Kobis -  -  -  
2. Petsai -  -  -  
3. Kacang Panjang 6 5 874,15 
4. Cabe Besar 12 18 3.363,12 
5. Cabe Kecil 9 9 498,78 
6. Terung 4 6 1.549,68 
7. Ketimun 1 -  -  
8. Tomat 4 5 1.001,5 
9. Buncis 3 3 336,24 

10. Bayam  -  -  -  
11. Jamur -  -  -  
12. Melon -  -  -  
13. Semangka  -  -  -  
14. Kentang -  -  -  

Sumber: BPP Kecamatan Wlingi 
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Selain pertanian masyarakat Wlingi juga melakukan kegiatan 

perkebunan dan peternakan. Pada area perkebunan luas area dan 

produksi tanaman perkebunan semusim tahunan meliputi, tebu, 

tembakau, kenanga, kopi, kakao, cengkeh, kapuk, kelapa dan lada. 

Demikian juga tanaman kehutanan yang meliputi, sengon, kenanga dan 

jabon. Sedangkan pada peternakan jenis unggas yang potensi 

menghasilkan telor adalah ayam ras petelor yang populasinya 

mencapai 92.500 ekor dengan produksi telornya 776.806 kg atau 75,15 

persen dari produk telor unggas yang mencapai 1.033.616 kg. 

Tabel 8 
Luas Area, Produksi, Jumlah Petani Tanaman Perkebunan dan 

Tanaman Kehutanan Semusim dan Tahunan 

NO. Jenis Tanaman 
Luas Area 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Jumlah 

Petani 

(Orang) 

1. Tanaman Semusim    
 a. Tebu -  -  -  

b. Tembakau 
Lokal 28.00 28.00 60 

c. Tembakau 
Virginia -  -  -  

2.  Tanaman Tahunan    
 a. Sengon 107,50 3.240 125.00 

b. Cengkeh 43,81 15,05 78 
c. Kopi 157,45 62,65 120 
d. Kakao 65.00 42,25 95 
e. Kapuk Randu -  -  -  
f. Kelapa 45.00 8,43 132 
g. Lada -  -  -  
h. Kenanga -  -  -  
i. Jabon 20 -  65 

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Blitar 
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Tabel 9 
Populasi Ternak Unggas dan Aneka Ternak 

NO.  Jenis Ternak Jumlah (Ekor) 

1. Ayam Kampung 108.800 
2. Ayam Ras Pedaging 50.300 
3. Ayam Ras Petelor 92.500 
4. Itik Manila 3.420 
5. Itik 17.900 
6. Kelinci 846 
7. Sapi Potong 1.461 
8. Sapi Perah 1.260 
9. Kerbau  285 
10. Kambing 6.796 
11. Domba 416 
12. Babi 754 
13. Kuda 6 

Sumber: UPT Dinas Peternakan Kecamatan Wlingi 

Pada sektor perdagangan masyarakat Wlingi lebih memilih 

pertokoan, rumah makan/kedai makanan, pasar permanen/semi 

permanen dan banyaknya mini market serta toko klontong yang 

tersedia di Kecamatan Wlingi. 

Tabel 10 
Keberadaan Pertokoan dan Pasar Permanen/Semi Permanen Per 

Desa/Kelurahan 

NO. Desa/Kelurahan Pertokoan 

Pasar 

Permanen/Semi 

Permanen 

1. Klemunan - - 
2. Wlingi √ - 
3. Tangkil  √ - 
4. Beru √ √ 
5. Babadan √ √ 
6. Tembalang - - 
7. Ngadirenggo - - 
8. Tegalasri - - 
9. Balerejo - - 

Sumber: Data Desa/Kelurahan 
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Tabel 11 
Banyaknya Pasar Tidak Permanen, Mini Market/Super Market dan 

Toko Klontong per Desa/Kelurahan 

NO. Desa/Kelurahan 

Pasar 

Tidak 

Permanen 

Mini 

Market 

Toko 

Klontong 

1. Klemunan - - 28 
2. Wlingi 1 2 228 
3. Tangkil - 1 110 
4. Beru - 3 238 
5. Babadan - 3 713 
6. Tembalang - - 34 
7. Ngadirenggo - - 102 
8. Tegalasri - 1 98 
9. Balerejo - - 86 

Jumlah 1 10 1.637 
Sumber: Data Desa/Kelurahan 

Tabel 12 
Banyaknya Restoran dan Kedai Makanan per Desa/Kelurahan 

NO. Desa/Kelurahan 
Restoran/Rumah 

Makan 

Kedai 

Makanan 

1. Klemunan - 6 
2. Wlingi - 132 
3. Tangkil 3 48 
4. Beru - 118 
5. Babadan 4 131 
6. Tembalang - 10 
7. Ngadirenggo - 13 
8. Tegalasri - 35 
9. Balerejo - 6 

Jumlah 7 499 
Sumber: Data Desa/Kelurahan 

Pada sektor industri, berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri 

dapat diklarifikasikan menjadi industri rumah tangga dengan tenaga 

kerja antara 1 sampai dengan 4 orang, industri kecil mempunyai tenaga 

kerja antara 5 sampai dengan 19 orang, industri sedang tenaga kerja 

antara 20 sampai dengan 99 orang. Bila tenaga kerja diatas 99 orang 
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maka dikelompokkan dalam industri besar. Pada Kecamatan Wlingi 

masyarakat lebih memilih industri kecil atau kerajinan rumah tangga. 

Tabel 13 
Banyaknya Industri Kecil/ Kerajinan Rumah Tangga per 

Desa/Kelurahan 

NO. Desa/Kelurahan 

Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga 

Barang 

Kayu 

dan 

Hasil 

Hutan 

Logam 

dan Non 

Logam 

Tekstil 

dan 

Barang 

Kulit 

Kertas 

dan 

Barang 

Cetakan 

Makanan 

dan 

Minuman 

1. Klemunan - 1 - - 8 
2. Wlingi  5 22 1 1 24 
3. Tangkil 6 10 3 4 20 
4. Beru - 6 1 1 8 
5. Babadan 6 9 4 1 22 
6. Tembalang 5 - - - 13 
7. Ngadirenggo 10 5 - 2 15 
8. Tegalasri 10 1 - - 20 
9. Balerejo 12 2 - - 8 

Jumlah 54 56 9 9 138 
Sumber: Data Desa/Kelurahan 

e. Fasilitas 

Dengan adanya fasilitas yang menunjang maka dapat menjadi 

salah satu faktor terpilihnya Kecamatan Wlingi terutaman Kelurahan 

Beru dan Kelurahan Tangkil sebagai lokasi pendaftaran tanah 

sistematik. Salah satu faktor penunjang ditetapkannya lokasi di 

Kecamatan Wlingi adalah adanya Hotel di Kelurahan Beru Kecamatan 

Wlingi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 14 
Daftar Nama Alamat Usaha Akomodasi 

Nama 

Hotel 
Alamat 

Nomor 

Telepon 

Jumlah 

Kamar 
Tempat 

Tidur 

Hotel Maya 

Jl. Dr. 
Sucipto No. 
5 Kelurahan 
Beru Wlingi 

(0342) 
691461 20 29 

Sumber: BPS Kabupaten Blitar 

2. Profil Kelurahan Beru 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai topografi dan 

kependudukan: 

a. Topografi Kelurahan Beru 

Kelurahan Beru merupakan wilayah dataran menengah berada 

pada 274 m dpl, Kelurahan Beru merupakan bagian dari wilayah 

Kecamatan Wlingi, selain itu Kelurahan Beru adalah sebagai pusat 

pemerintahan dari Kecamatan Wlingi (krajannya Kecamatan Wlingi), 

luas wilayah Kelurahan Beru adalah seluas: 348,275 Ha. Dihuni oleh 

penduduk sejumlah: 8.006 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki: 

3.921  jiwa dan perempuan: 4.085 jiwa. 

Secara geografis Kelurahan Beru terletak pada posisi 7°21'-7°31' 

Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi 

ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 274 m di 

atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Blitar tahun 

2004, selama tahun 2013 curah hujan di Kelurahan Beru rata-rata 

mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan 
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Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan 

tertinggi selama kurun waktu 2003-2016. 

Secara administratif, Kelurahan Beru terletak di wilayah 

Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh 

wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, di sebelah Barat berbatasan 

dengan Kelurahan Kaweron, di sisi Selatan berbatasan dengan Desa 

Jambewangi Kecamatan Selopuro, sedangkan di sisi Timur berbatasan 

dengan Kelurahan Tangkil dan Wlingi Kecamatan Wlingi. 

Jarak tempuh Kelurahan ke ibu kota kecamatan adalah 0,5 km, 

yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak 

tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 21 km, yang dapat ditempuh 

dengan waktu sekitar 0,5 jam. 

Wilayah Kelurahan Beru terbagi menjadi 4 (empat) lingkungan, 

8 (delapan) Rukun Warga (RW), dan 28 Rukun Tetangga (RT). 

Batas-batas Kelurahan Beru adalah sebagai berikut : 

- Sebelah Barat : Kelurahan Bajang dan Kelurahan Kaweron  

- Sebelah Utara : Kelurahan Babadan 

- Sebelah Timur : Kelurahan Tangkil dan Kelurahan Wlingi 

- Sebelah Selatan : Kelurahan Tangkil dan desa Jambewangi 
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b. Kependudukan 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Kelurahan Beru 

tahun 2013,  jumlah penduduk Kelurahan Beru adalah terdiri dari 

3.134 KK, dengan jumlah total  8.243 jiwa, dengan rincian 4056 laki-

laki dan 4187 perempuan 

Tabel 15 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

NO Usia Laki-laki Perempuan Jumlah Prosentase 

1 0-4 188 186 374 orang 4.0% 
2 5-9 315 332 647 orang 7.8% 
3 10-14 325 320 645 orang 7.8% 
4 15-19 328 309 637 orang 7.7% 
5 20-24 300 417 717 orang 8.6% 
6 25-29 319 337 716 orang 8.6% 
7 30-34 322 351 753 orang 8.7% 
8 35-39 377 381 645 orang 7.8% 
9 40-44 342 370 812 orang 9.8% 
10 45-49 322 304 696 orang 8.6% 
11 50-54 327 353 720 orang 8.8% 
12 55-58 206 224 430 orang 5.5% 
13 >59 250 201 451 orang 5.5% 
   Jumlah Total 3.921 4.085 8.006 

orang 

100,00% 

Sumber: Data Profil Kelurahan Beru 

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada 

usia 20-49 tahun Kelurahan Beru sekitar 4.142 atau hampir 52,6%. Hal 

ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan 

SDM. 

Tingkat kemiskinan di Kelurahan Beru termasuk sedang. Dari 

jumlah 2637 KK di atas, sejumlah 390 KK tercatat sebagai Pra 

Sejahtera; 261 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 45 KK  tercatat 

Keluarga Sejahtera II; 53 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 31 KK 
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sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK 

golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 15% 

KK Kelurahan Beru adalah keluarga miskin. 

Tingkat pendapatan rata-rata pendudukKelurahan Rp. 

970.000Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Kelurahan 

Beru adalah Petani, Buruh Harian Lepas dan usaha lainya. Hal ini 

dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, 

jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, 

masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 389 orang, 

yang bekerja disektor jasa berjumlah 1425 orang, Perdagangan dan 

wira usaha 771 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. 

Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata 

pencaharian berjumlah 3.794 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah 

penduduk berdasarkan mata pencaharian. 

Tabel 16 
Mata Pencaharian Penduduk 

NO. Keterangan Jumlah 

1 Pertanian 389 Orang 
2 Perdagangan 382 Orang 
3 Wira usaha 399 Orang 
4 TNI/POLRI 73 Orang 
5 Karyawan Swasta 579 Orang 
6 Buruh Harian Lepas 1511 Orang 
7 Wiraswasta 1425 Orang 
8 Pensiunan 640 Orang 
9 PNS 99 Orang 
10 Tidak Bekerja 2969 Orang 

Sumber: Data Profil Kelurahan Beru 
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3. Profil Kelurahan Tangkil 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai profil Kelurahan 

Tangkil terkait dengan topografi dan kependudukan.  

a. Topografi Kelurahan Tangkil 

Secara administratif, Kelurahan Tangkil terletak di wilayah 

Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh 

wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan 

Kecamatan Wlingi, di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan 

Beru, di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Tegalrejo dan Jambe 

Wangi, sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Kelurahan 

Klemunan. 

Jarak tempuh Kelurahan ke ibu kota kecamatan adalah 1 km, 

yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak 

tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 20 km, yang dapat ditempuh 

dengan waktu sekitar 25 menit. 

b. Kependudukan 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tangkil,  

jumlah penduduk Kelurahan Tangkil adalah terdiri dari 2.064 KK, 

dengan jumlah total  6.542 jiwa, dengan rincian 3.235 laki-laki dan 

3.307 perempuan. 
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Tabel 17 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender 

 
NO. 

 

INDIKATOR 

 
JUMLAH 

1 Jumlah Penduduk  6.542 Orang 
2 Jumlah Laki-Laki 3.235 Orang 
3 Jumlah Perempuan 3.307 Orang 
4 Jumlah Kepala Keluarga 2.064 KK 

Sumber: Data Profil Kelurahan Tangkil 

 
Tabel 18 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 
NO. INDIKATOR JUMLAH 

1 0 – 12  138 Orang  
2  >1 - <5 Tahun   307 Orang 
3  >5 - <7 Tahun 246 Orang 
4 >7 - <15 Tahun 892 Orang 
5 >15 - <56 Tahun  3.777 Orang 
6  >56 Tahun 1.182 Orang 

Sumber: Data Profil Kelurahan Tangkil 

 

B. Implementasi Ajudikasi menurut Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 di 

Kecamatan Wlingi 

 

Untuk mewujudkan catur tertib tersebut Pemerintah dan Badan 

Pertanahan Nasional melaksanakan suatu kegiatan dibidang pertanahan yaitu 

pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal yang pelaksanaannya 

ditujukan kepada seluruh pemegang hak atas tanah yang terpilih sebagai 

ajudikasi. Pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal PAP atau ajudikasi 

dilaksanakan sejak tahun 1995 dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan ketentuan pelaksanaannya diatur 

dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 
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Salah satu tujuan pemerintah dalam bidang pertanahan yaitu menjamin 

adanya kepastian hukum bagi masyarakat terutama masyarakat golongan 

ekonomi lemah serta dirumuskan dalam program tahunan dalam rangka 

pelaksanaan tugas oleh Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu 

pemerintah mengadakan kegiatan pendaftaran tanah yang diharapkan adanya 

jaminan kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah dan mengurangi 

masalah pertanahan.  

Pertama penulis akan menjelaskan mengenai subyek ajudikasi, kedua 

obyek ajudikasi, ketiga masyarakat yang tidak mengikuti ajudikasi dan yang 

terakhir tahap pelaksanaan ajudikasi di Kelurahan Beru dan Kelurahan 

Tangkil.  

B.1. Subyek Ajudikasi di Kelurahan Beru dan Kelurahan Tangkil 

Pada dasarnya PP No. 24 tahun 1997 dan PMA/KBPN No. 3 tahun 

1997 tidak menjelaskan mengenai subyek hukum pendaftaran tanah 

sistematik. Menurut Muhrinin67 subyek ajudikasi adalah masyarakat. 

Semua masyarakat dapat mengikuti ajudikasi tetapi diutamakan untuk 

masyarakat golongan ekonomi lemah. Menurut Mujib68 semua tanah dapat 

didaftarkan oleh masyarakat, khusus untuk tanah sawah hanya penduduk 

asli yang dapat mendaftarkannya. Selain tanah sawah meskipun bukan 

penduduk asli yang memiliki, masyarakat tetap bisa mendaftar menjadi 

peserta ajudikasi asalkan memiliki tanah/bangunan di Kelurahan Beru atau 

                                                                 
67Wawancara dengan Bapak Muhrinin selaku Staff Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran 

Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar pada Tanggal 13 Desember 2016. 
68 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Mujib selaku Lurah di Kelurahan Beru 

pada tanggal 20 September 2016. 
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Kelurahan Tangkil. Menurut penulis subyek ajudikasi adalah Pemerintah, 

karena yang menjalankan ajudikasi adalah pemerintah dengan segala 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

B.2. Obyek Ajudikasi di Kelurahan Beru dan Kelurahan Tangkil 

Sasaran pendaftaran tanah secara sistematik adalah pendaftaran 

untuk hak atas tanah yang belum bersertifikat dengan berpedoman kepada  

PP No. 24 tahun 1997. Untuk menentukan daerah mana yang akan 

dijadikan Proyek Administrasi Pertanahan dikeluarkan PMA/KBPN No. 3 

tahun 1997, yang menetapkan bahwa penunjukkan lokasi pendaftaran 

tanah sistematik oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional dan untuk penetapan lokasi itu pula dibutuhkan informasi baik 

dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasonal Propinsi maupun dari 

Kepala Kantor Pertanahan Setempat.  

Salah satu lokasi ajudikasi adalah Kecamatan Wlingi Kabupaten 

Blitar. Kantor Wilayah BPN Jawa Timur menerbitkan SK 62.35.VI.2005 

tentang Pembentukan Tim Ajudikasi dalam Rangka Pendaftaran Tanah 

Sistematik tahun 2005 di Kabupaten Blitar pada tanggal 16 Juni 2005. 

Bahwa sebelumnya BPN Pusat sudah mengeluarkan SK 55-IX-2005 

tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi dalam Rangka Pendaftaran Tanag 

Sistematik tahun 2005 di Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur.  

Dengan ditetapkannya SK pembentukan panitia ajudikasi oleh BPN 

Pusat dan Kantor Wilayah BPN, sebelumnya telah ditetapkan SK 07-IX-

2005 pada tanggal 24 januari 2005 mengenai Penunjukan Keluruhan/Desa 
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di Propinsi Jawa Timur sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran 

Tanah Sistematik dengan ditetapkannya lokasi di beberapa Kecamatan di 

Jawa Timur, untuk Kabupaten Blitar ditetapkan Kecamatan Wlingi dan 

Kecamatan Selopuro. Lokasi penyelenggaraan ajudikasi di Kecamatan 

Wlingi adalah Kelurahan Wlingi, Kelurahan Babadan, Kelurahan Beru, 

Kelurahan Tangkil, Kelurahan Klemunan dan Desa Tembalang. Namun 

SK 07-IX-2005 tidak dapat diberikan oleh pihak BPN Kabupaten Blitar 

karena termasuk data Negara. 

Pada Kecamatan Wlingi diantaranya ada 2 sampel yang dipilih oleh 

penulis yakni, Kelurahan Beru dan Kelurahan Tangkil yang telah 

melaksanakan proyek ajudikasi. 

Dalam memilih lokasi ajudikasi Kantor Pertanahan wajib melihat 

kriteria-kriteria objek. Menurut Mujib69 agar suatu daerah dapat ditetapkan 

sebagai obyek ajudikasi yaitu antara lain: 

a. Tanah yang tidak bersengketa; 

b. Sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik oleh Pemerintah; 

c. Desa/Kelurahan belum banyak menerbitkan sertifikat; 

d. Daerahnya mulai berkembang menuju perkotaan; 

e. Merupakan daerah pertanian yang produktif. 

                                                                 
69 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Mujib. Op.cit. 
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Ada beberapa persyaratan menurut Pasal 46 ayat (3) PMA/KBPN 

No. 3 tahun 1997 agar suatu lokasi atau daerah dapat ditetapkan sebagai 

proyek ajudikasi yaitu antara lain: 

a. Sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik; 

b. Pada desa/kelurahan tersebut sertifikat belum banyak diterbitkan;  

c. Daerahnya mulai berkembang menuju daerah perkotaan; 

d. Merupakan daerah pertanian yang produktif; 

e. Tersedia peta dasar, peta foto maupun peta garis. 

Adapaun jumlah luas lahan sawah menurut sistem pengairan (Ha) 

dan lahan bukan sawah dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 19 
Luas Lahan Sawah menurut Sistem Pengairan (Ha) 

No.  Penggunaan Lahan 

1.  Irigasi Teknis 1.339 
2.  Setengah Teknis 47 
3.  Irigrasi Sederhana 133 
4.  Irigrasi Desa 106 
5.  Tadah Hujan - 
6.  Pasang Surut - 
7.  Lebak - 
8.  Polder/sawah lainnya - 

Jumlah 1.625 
Sumber: BPP Kecamatan Wlingi 
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Tabel 20 
Lahan Bukan Sawah menurut Penggunaannya 

No.  Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha) 

1.  Pekarangan 932 
2.  Tegal/Kebun 954 
3.  Hutan Rakyat 201 
4.  Ladang/Huma - 
5.  Padang rumput - 
6.  Hutan Negara 2.145 
7.  Perkebunan 1.384 
8.  Kolam/empang 3 
9.  Lain-lain 138 

Jumlah 5.757 
Sumber: BPP Kecamatan Wlingi 

Jika dilihat dari kondisi wilayah Kecamatan Wlingi dan bila dikaitkan 

dengan Pasal 46 ayat (3) PMA/KBPN No. 3 tahun 1997, Kecamatan 

Wlingi telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai lokasi penetapan 

ajudikasi. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menargetkan jumlah sertifikat 

yang akan di terbitkan sebanyak 5.000 sertifikat dengan waktu 

pelaksanaan satu tahun anggaran yakni satu tahun pelaksanaan.70 Sehingga 

setiap panitia ajudikasi bertanggung jawab menangani satu bahkan lebih 

dari satu kelurahan apabila dalam satu tahun pelaksanaan menerbitkan 

sebanyak 5.000 sertifikat. Kecamatan Wlingi dapat menerbitkan sebanyak 

4.176 sertifikat dengan waktu pelaksanaan satu tahun anggaran.71 

Kecamatan Wlingi memang tidak dapat memenuhi target tetapi 

                                                                 
70 Wawancara dengan Bapak Suradi selaku Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar pada Tanggal 13 Desember 2016. 
71 Wawancara dengan Bapak Muhrinin. Op.cit. 
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Kecamatan Wlingi sudah menerbitkan sertifikat yang cukup banyak dari 

Kecamatan lain. Adapun jumlah bidang tanah yang didaftarkan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 21 
Bidang Tanah Ajudikasi di Kecamatan Wlingi 

NO. DESA/KELURAHAN NOMOR HAK 
BIDANG 

TANAH 

1.  Beru 1593 – 2355  762 bidang 
2.  Wlingi 1139 – 1844 705 bidang 
3.  Babadan  

(tahap I) 
1106 – 2506  1.400 bidang 

 (tahap II) 2517 – 2817  300 bidang 
 (tahap III) 2819 – 2850  31 bidang 

4.  Tembalang 303 – 618  315 bidang 
5.  Tangkil 

(tahap I) 
1032 – 1632  600 bidang 

 (tahap II) 1633 – 1696  63 bidang 
Jumlah 4.176 bidang 

Sumber: Olah Data dari Bapak Muhrinin selaku Staff Kasi Hak Atas Tanah dan 

Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Blitar 

 

B.3. Pelaksanaan Ajudikasi di Kelurahan Beru dan Kelurahan Tangkil 

Penulis akan menjelaskan terkait tahapan pelaksanaan pendaftaran 

tanah dalam pendaftaran sistematik di Kecamatan Wlingi jika dikaitkan 

dengan PMA/KBPN No. 3 tahun 1997: 

1. Penetapan Lokasi 

Pada proses penetapan lokasi ajudikasi di Kecamatan Wlingi, 

penulis memilih 2 Kelurahan sebagai sampel penelitian yaitu 

Kelurahan Beru dan Kelurahan Tangkil. Penulis memilih Kelurahan 

Beru dan Kelurahan Tangkil karena Kelurahan tersebut telah 

melaksanakan kegiatan ajudikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa 
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setiap bidang tanah memiliki bentuk tanah yang berbeda-beda 

tergantung dengan letak daerah tersebut. Dalam penetapan lokasi 

ajudikasi perlu memperhatikan kondisi wilayah dan infrastruktur 

pertanahan yang tersedia pada daerah tersebut.  

Menurut Mujib selaku Lurah dari Kelurahan Beru ada beberapa 

persyaratan, agar suatu lokasi atau daerah dapat ditetapkan sebagai 

proyek ajudikasi, yaitu antara lain:72 

a. Tanah yang tidak bersengketa; 

b. Sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik oleh 

Pemerintah; 

c. Desa/Kelurahan tersebut sertifikat belum banyak diterbitkan; 

d. Daerahnya mulai berkembang menuju daerah perkotaan; 

e. Merupakan daerah pertanian yang produktif. 

Menurut Dwi Irianto73 ada beberapa kriteria suatu daerah dapat 

ditetapkan sebagai lokasi ajudikasi, diantaranya: 

1. Daerah tersebut merupakan daerah pertanian yang produktif; 

2. Daerahnya mulai berkembang menuju daerah perkotaan; 

3. Belum diterbitkannya sertifikat atau sertifikat masih suatu hal yang 

tidak biasa bagi masyarakat; 

4. Wilayah yang sudah didaftarkan secara sistematik oleh Pemerintah. 

                                                                 
72 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Mujib. Op.cit. 
73 Wawancara dengan Bapak Dwi Irianto selaku Lurah di Kelurahan Tangkil pada tanggal 19 

September 2016. 
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Penetapan lokasi proyek ajudikasi dilakukan oleh Menteri 

Agraria atas usul Kantor Wilayah atau Badan Pertanahan setempat, 

yang satuannya adalah wilayah Desa/Kelurahan. Menurut Pasal 46 

ayat (3) PMA/KBPN Nomor 3 tahun 1997, ada beberapa pertimbangan 

tentang penetapan lokasi yang diusulkan oleh badan pertanahan 

setempat: 

a. Sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematik; 

b. Jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil sekitar 30% dari 

perkiraan bidang tanah yang ada; 

c. Daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya 

tinggi; 

d. Daerah pertanian yang produktif; 

e. Tersedia titik-titik kerangka dasar nasional. 

Daerah Wlingi memiliki ketinggian 282 meter diatas permukaan 

air laut dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, secara geografi 

selama 7 bulan lebih Wlingi diguyur hujan dengan rata-rata curah 

hujan 18,048 mm.74 Wlingi termasuk salah satu daerah pertanian yang 

cukup produktif, dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi dapat 

menguntungkan bagi para petani. Dalam hal pendaftaran tanah banyak 

sekali masyarakat yang masih mengandalkan PetokD/Letter C ataupun 

unsur kepercayaan. 

 

                                                                 
74 www.blitarkab.bps.go.id diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 08.22 WIB. 
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2. Persiapan 

Pasal 47 ayat (1) jelaskan, bahwa persiapan yang dilakukan 

setelah lokasi pendaftaran tanah secara sistematik ditetapkan oleh 

Menteri Agraria, Kepala kantor pertanahan menyiapkan peta dasar 

pendaftaran berupa peta dasar yang berbentuk peta garis atau peta foto.  

Menurut Pasal 47 ayat (2) peta dasar pendaftaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah 

yang sudah terdaftar haknya dalam bentuk peta indeks grafis. Jika peta 

dasar pendaftaran belum tersedia, maka pembuatan peta dasar 

pendaftaran tanah dapat dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah yang bersangkutan. 

3. Pembentukan Panitia Ajudikasi 

Dalam pelaksanaan ajudikasi, panitia ajudikasi-lah yang bergerak 

dari rumah ke rumah untuk menilai petak tanah para peserta ajudikasi. 

Bahkan panitia ajudikasi menyewa sebuah rumah untuk mereka 

tempati dalam beberapa waktu hingga proses ajudikasi selesai.75 

Pendekatan ini memanfaatkan keuntungan dari skala besar dan lebih 

murah serta lebih cepat dari pendaftaran tanah sporadik. Hal ini juga 

lebih transparan atau terbuka serta melibatkan masyarakat yang turut 

berperan dalam berjalannya proses ajudikasi. 

Panitia ajudikasi dibantu oleh Panitia Pendamping diantaranya 

Ketua RT Desa/Kelurahan yang bersangkutan, Ketua RW, Kepala 

                                                                 
75 Wawancara dengan Bapak Muhrinin. Op.cit. 
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Lingkungan dan Tokoh Masyarakat.76 Panitia pendamping ini yang 

menggerakkan masyarakat untuk mengikuti ajudikasi. Dalam 

pengumpulan data fisik dan yuridis, panitia ajudikasi juga dibantu oleh 

panitia pendamping yang berfungsi dalam mengumpulkan kebenaran 

data yuridis atas tanah, sedangkan panitia ajudikasi yang melakukan 

pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang akan di daftar serta 

mengurusi surat menyurat selama proses berlangsung hingga 

diterbitkannya sertifikat. Panitia pendamping tersebut adalah satuan 

tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data yuridis 

dan satuan tugas administrasi. 

Satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul 

data yuridis dan satuan tugas administrasi masing-masing memiliki 

peran sangat penting dalam proses berjalannya ajudikasi. Satuan tugas 

pengukuran dan pemetaan kurang lebih terdiri dari 10 petugas. Satuan 

tugas pengumpul data yuridis kurang lebih juga memilik 10 petugas. 

Sedangkan satuan tugas administrasi kurang lebih hanya memiliki 3 

petugas saja.77 

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik yang 

dilaksanakan dalam program pemerintah, Panitia Ajudikasi dan Satgas 

yang dibentuk oleh Menteri untuk setiap Desa/Kelurahan yang sudah 

ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematik. Panitia 

ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik yang dilaksanakan 

                                                                 
76 Wawancara dengan Bapak Dwi Irianto. Op.cit. 
77 Wawancara dengan Bapak Muhrinin. Op.cit. 
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dengan swadaya masyarakat dan satgas yang membantunya dibentuk 

oleh Kepala Kantor Wilayah.  

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik dilaksanakan oleh 

Panitia Ajudikasi, Panitia Ajudikasi menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

menjelaskan tentang susunan panitia ajudikasi, yang terdiri dari: 

a. Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh 

seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional 

b. Beberapa orang anggota yang terdiri dari: 

1. Seorang Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 

kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah 

2. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 

kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah 

3. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang 

Pamong Desa/Kelurahan yang di-tunjuknya. 

Menurut Pasal 50 ayat (1) PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 

menjelaskan tentang susunan panitia ajudikasi, yang terdiri dari: 

a. Seorang Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh 

pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan 

pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan atau hak-hak atas 

tanah, yang tertinggi pangkatnya di antara para anggota panitia; 
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b. Seorang Wakil Ketua I merangkap anggota, yang dijabat oleh 

pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan 

dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; 

c. Seorang Wakil Ketua II merangkap anggota, yang dijabat oleh 

pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan 

dan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah; 

d. Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan atau Pamong 

Desa/Kelurahan yang ditunjuknya sebagai anggota. 

Menurut Pasal 51 ayat (1) Satgas pengukuran dan pemetaan 

terdiri dari beberapa petugas ukur dan dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh beberapa orang pembantu petugas ukur. Pada ayat (2) 

menjelaskan tentang susunan satgas pengumpul data yuridis yang 

terdiri dari: 

a. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 

pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah; 

b. Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 

pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; 

c. Seorang anggota pemerintah desa/kelurahan dari wilayah yang 

bersangkutan. 

Pada ayat (3) menjelaskan satgas administrasi terdiri dari seorang atau 

beberapa orang petugas tata usaha dan dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu beberapa pembantu tata usaha. 
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Tabel 22 
Susunan Tim Ajudikasi di Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi 

 

Sumber: SK.62.35.VI.2005 tentang Pembentukan Tim Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran 

Tanah Sistematik Tahun 2005 di Kab. Blitar 

 

 

NO NAMA NIP GOL UNIT 
JABATAN DALAM 

TIM 

1 Suprayitno, SIP 010084661 III/c 
Kantor 

Pertanahan 
Kota Blitar  

Ketua Tim 

2 Pudjiatno 010091281 III/b 
Kantor 

Pertanahan 
Kab. Blitar  

Wakil Ketua I Bidang 
Teknis 

3 Dodik Fertayani, 
A.Ptnh 750001330 III/b 

Kantor 
Pertanahan 
Kab. Blitar  

Wakil Ketua I Bidang 
Yuridis 

4 Riyanta, A.Ptnh 750000650 III/b 
Kantor 

Pertanahan 
Kota Kediri 

Satgas Yuridis 

5 Moh. Syaiful 
Hartawan, A.Ptnh 750001237 III/b 

Kantor 
Pertanahan 
Kota Blitar  

Satgas Yuridis 

6 M. Nurwathoni, 
A.Ptnh 750000594 III/b 

Kantor 
Pertanahan 

Kab. Nganjuk 
Satgas Yuridis 

7 Sailan, A.Ptnh 750000131 III/b 
Kantor 

Pertanahan 
Kab. Nganjuk 

Satgas Yuridis 

8 Gatot Yulianto 010157232 III/b 
Kantor 

Pertanahan 
Kota Blitar  

Satgas Yuridis 

9 Hadi Bambang 
Purnomo - -  Kemitraan Satgas Yuridis 

10 Beriaji Sampurno  -  - Kemitraan Satgas Yuridis 

11 Heriyadi   -  - Kemitraan Satgas Yuridis 

12 Deni Kristiono  -  - Kemitraan Satgas Yuridis 

13 Bambang 
Sumardianto  - -  Kemitraan Satgas Yuridis 

14 Warsono 750001619 II/d 
Kantor 

Pertanahan 
Kab. Blitar  

Satgas Administrasi 

15 Sunyoto -  - Kemitraan Satgas Administrasi 

16 Alek Suhartanto - - Kemitraan Satgas Administrasi 
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Tabel 23 

Susunan Tim II Ajudikasi di Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi 

NO NAMA NIP GOL UNIT 
JABATAN 

DALAM TIM 

1 Badrus Hendrarto, 
SH 750002661 III/d Kantor Pertanahan 

Kab. Blitar Ketua Tim 

2 Muh. Nur 
Hidayanto, SH 010180822 III/b Kantor Pertanahan 

Kota Blitar 
Wakil Ketua I 
Bidang Teknis 

3 Wan Eprilijana, 
A.Ptnh 750000426 III/b Kantor Pertanahan 

Kab. Blitar 
Wakil Ketua II 
Bidang Yuridis 

4 Supriyanto, A.Ptnh 750000137 III/b Kantor Pertanahan 
Kota Blitar Satgas Yuridis 

5 Agus Murdianto 750000643 II/d Kantor Pertanahan 
Kab. Blitar Satgas Yuridis 

6 Puguh Santoso, 
A.Ptnh 750002161 III/b Kantor Pertanahan 

Kota Kediri Satgas Yuridis 

7 Hadi Rochani 010110808 II/c Kantor Pertanahan 
Kab. Blitar Satgas Yuridis 

8 Agus Priono 010197186 III/a Kantor Pertanahan 
Kab. Blitar Satgas Yuridis 

9 Rony Wahyu 
Prasetya -   - Kemitraan Satgas Yuridis 

10 Fachrul Romadhon 
Fatony  -  - Kemitraan Satgas Yuridis 

11 Ririd Ermadi  -  - Kemitraan Satgas Yuridis 

12 Achmad 
Khurniawan  -  - Kemitraan Satgas Yuridis 

13 Aji Sasmita  -  - Kemitraan Satgas Yuridis 

14 Berkah Udoyo 
Suwarso, SH 750001687 III/a Kantor Pertanahan 

Kab. Nganjuk Satgas Administrasi 

15 Yohanes Agung 
Nugroho, ST  -  - Kemitraan Satgas Administrasi 

16 Maret Wahyu 
Priadi, SH  - -  Kemitraan Satgas Administrasi 

Sumber: SK.62.35.VI.2005 tentang Pembentukan Tim Ajudikasi Dalam Rangka Pendaftaran 

Tanah Sistematik Tahun 2005 di Kab. Blitar 
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Jika dilihat pada tabel diatas dan dilihat pada Pasal 51 ayat (2) 

dan (3) PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 satgas yuridis dan satgas 

administrasi sudah ada dalam daftar panitia ajudikasi yang berarti 

pembentukan panitia ajudikasi di Kelurahan Beru dan Kelurahan 

Tangkil sudah sesuai. Karena jika kita lihat lagi pada Pasal 51 ayat (2) 

menjelaskan tentang adanya satgas pengumpul data yuridis dan pada 

ayat (3) menjelaskan tentang adanya satgas administrasi. 

4. Penyuluhan  

Menurut Mujib78 penyuluhan pastinya wajib dilakukan, sebelum 

berjalannya proyek ajudikasi pihak BPN atau panitia ajudikasi 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa yang 

dimaksud dengan ajudikasi sehingga masyarakat lebih memahami dan 

tertarik untuk mengikuti pendaftaran massal ini, tata cara pendaftaran, 

proses selama berlangsungnya ajudikasi, dampak jika mengikuti 

ajudikasi. Biasanya penyuluhan dilakukan di Kelurahan-kelurahan di 

tiap Kecamatan. 

Menurut Dwi Irianto79 di Kelurahan Tangkil sebelum 

dijalankannya proses pendaftaran tanah ini, masyarakat juga 

mendapatkan penyuluhan dari pihak BPN, panitia ajudikasi juga 

dibantu oleh pihak dari LPMK dan LMK. Pada proses penyuluhan 

masyarakat Kelurahan Tangkil mendapat penjelasan bahwa 

mendaftarkan tanah itu sangat penting, manfaat mendaftarkan tanah 

                                                                 
78 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Muji b. Op.cit. 
79 Wawancara dengan Bapak Dwi Irianto. Op.cit. 
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dapat memudahkan mereka dalam segalah hal seperti, harga jual tanah 

lebih tinggi, dapat menjaminkan sertifikat untuk modal usaha dan 

mereka tidak akan ditipu oleh pihak-pihak yang berniat tidak baik.  

Menurut Eko Subianto80 menegaskan bahwa, penyuluhan sangat 

bermanfaat bagi masyarakat. Karena sebagian besar penduduk belum 

memiliki sertifikat tanah dan masyarakat dapat memahami pentingnya 

memiliki sertifikat. Bagi beliau sendiri, sudah merasakan manfaat 

ketika memiliki sertifikat hak atas tanah. 

Menurut Pasal 56 ayat (1) proses penyuluhan dilaksanakan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan dibantu panitia ajudikasi berkoordinasi 

dengan instansi terkait yaitu, Pemerintah Daerah, Dinas Penerangan, 

Kantor PBB, instansi lain yang perlu dianggap perlu. Menurut Pasal 56 

ayat (3) pada saat penyuluhan disampaikan juga kewajiban dan 

tanggung jawab pemegang hak yaitu: 

a. Memasang tanda batas; 

b. Berada dilokasi saat panitia ajudikasi mengumpulkan data fisik dan 

data yuridis; 

c. Menunjukan batas-batas bidang tana pada panitia ajudikasi; 

d. Menunjukkan bukti kepemilikan; 

e. Memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi pemegang hak. 

                                                                 
80 Wawancara dengan Bapak Eko Subianto. Op.cit. 
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Disampaikan juga pada Pasal 56 ayat (4) mengenai jadwal 

pelaksanaan, akibat hukumnya, hak-hak nya untuk mengajukan 

keberatan. 

5. Pengumpulan Data Fisik  

Menurut Dwi Irianto81 pada proses pengumpulan data fisik ini, 

penetapan batas-batas tanah dilakukan dengan cara tanah yang telah 

dipetakan dilakukan proses pengukuran kemudian setelah itu dapat 

ditentukan batas-batas tanah dengan memberi patok pada sudut tanah 

yang berbatasan, setelah ditentukan batas-batas tersebut kemudian 

dipetakan dalam peta pendaftaran tanah dan dibubuhkan nomor 

pendaftaran dalam ajudikasi. Jika nomor antrian sudah didapatkan oleh 

pemegang hak, data fisik tersebut dibuatkan surat ukur guna 

pendaftaran haknya. 

Pemilik tanah wajib menunjukkan lokasi tanah dan 

mendatangkan tetangga terdekat sebagai saksi yang terkait dalam 

proses pengukuran dan pemasangan patok batas. Proses ini dilakukan 

agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemilik tanah dengan 

tetangga terdekat. Sehingga pemilik tanah dan tetangga terdekat 

melakukan kesepakatan seberapa besar luas tanah yang dimiliki oleh 

pemilik tanah dan seberapa luas tanah yang dimiliki oleh pihak 

                                                                 
81 Wawancara dengan Bapak Dwi Irianto. Op.cit. 
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tetangga sekitar.82 Proses pengukuran dilakukan oleh satuan tugas 

ukur. 

Proses pemasangan patok membutuhkan biaya yang tidak murah. 

Patok disini menggunakan bahan dari besi atau beton dikarenakan 

patok membutuhkan bahan yang kuat dan tidak mudah bergeser 

sehingga tidak dapat menggunakan bahan seperti kayu dikarenakan 

kayu mudah jatuh dan mudah berpindah tempat sehingga akan 

menimbulkan kesalahan saat proses pengukuran.83 Pada saat 

pemasangan patok batas, patok tidak hanya dipasang pada 4 titik saja. 

Kita wajib melihat ukuran tanah terlebih dahulu, saat proses 

pengukuran tidak sedikit yang memasang lebih dari 4 patok ada yang 

sampai memasang 5 patok hingga 6 patok tergantung letak lokasi 

tanah.84 

Pada Pasal 56 ayat (3) PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 

menjelaskan bahwa pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab untuk: 

a. memasang tanda-tanda batas pada bidang tanahnya sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

b. berada dilokasi pada saat panitia ajudikasi melakukan 

pengumpulan data fisik dan data yuridis; 

c. menunjukkan batas-batas bidang tanahnya pada panitia ajudikasi; 

                                                                 
82 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Mujib. Op.cit. 
83 Wawancara dengan Bapak Muhrinin. Op.cit. 
84Ibid. 
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d. menunjukkan bukti pemilikan atau penguasaan tanah kepada 

panitia ajudikasi; 

e. memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi pemegang hak atau 

kuasanya atau selaku pihak lain yang berkepentingan. 

Menurut Pasal 57 dan 58 PMA/KBPN No 3 tahun 1997 

menjelaskan bahwa jika proses pengukuran oleh BPN, penetapan batas 

dilakukan oleh satuan petugas pengukuran dan pemetaan atas nama 

panitia ajudikasi. Jika pengukuran oleh pihak ke III, penetapan batas 

dilakukan oleh satuan tugas pengumpul data yuridis atas nama panitia 

ajudikasi. Penetapan batas bidang-bidang tanah dilakukan sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. Bila proses penetapan dan 

pemasangan tanda-tanda batas selesai  dilaksanakan, maka dilakukan 

kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. 

Jika melihat Pasal 56, 57 dan 58 seperti di atas dan kenyataan di 

lapangan, pada proses pengumpulan data fisik di Kelurahan Tangkil 

dan Kelurahan Beru ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis 

Untuk pengumpulan data yuridis hak atas tanah, pendaftaran hak 

atas tanah harus dibuktikan dengan:85 

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 

                                                                 
85 Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 23. 
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1) Penetapan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang, 

apabila hak atas tanah tersebut berasal dari tanah Negara dan 

hak pengelolaan. 

2) Akta PPAT asli yang memuat pemberian hak atas hak milik 

kepada penerima hak, hak tersebut yakni hak guna bangunan 

dan hak pakai atas hak milik. 

b. Hak pengelolaan di buktikan dengan penetapan pemberian hak 

pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. 

c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. 

d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta 

pemisahan. 

e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak 

tanggungan. 

Sedangkan untuk pendaftaran hak atas tanah yang di peroleh dari 

konversi atas hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti tertulis, 

keterangan saksi, atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar 

kebenarannya dapat diterima oleh panitia ajudikasi. Menurut Mujib 

dan Dwi Irianto menjelaskan beberapa alat-alat bukti tertulis yang pada 

saat itu dibutuhkan masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta 

ajudikasi, yaitu diantaranya:86 

a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) bukti bahwa telah 

melunasi pajak; 

                                                                 
86 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Mujib. Op.cit. dan Bapak Dwi Irianto. 

Op.cit. 
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b. Letter C/Petok D sebagai bukti kepemilikan atas tanah; 

c. KTP; 

d. Kartu Keluarga; 

e. Surat ahli waris (apabila tanah tersebut adalah tanah warisan); 

f. Surat jual beli yang dilakukan oleh pemohon, apabila dia membeli 

tanah tersebut; 

g. Gambar kasar objek/batas-batas tanah. 

Letter C/Petok D, SPPT, KTP, KK diharuskan atas nama satu 

orang saja yaitu pemilik dari tanah tersebut. Tidak diperbolehkan 

berbeda walaupun satu huruf saja, berbeda satu huruf harus diproses 

terlebih dahulu.87 Jika tanah tersebut adalah hasil tanah dari jual beli, 

pemohon diharuskan memberitahu atau memproses data di kelurahan 

agar dapat dicatat dalam buku desa. Karena ada istilah Petok ASPAL 

(asli tetapi palsu) yang maksudnya adalah warga melakukan proses 

jual-beli dengan orang lain tetapi pihak kelurahan tidak mengetahui 

adanya proses jual-beli tersebut sehingga petok masih beridentitaskan 

pemilik sebelumnya.88 

Sama halnya bila tanah tersebut adalah tanah waris, si pemohon 

harus memiliki surat ahli waris. Jika tidak memiliki surat ahli waris 

atau tanah tersebut masih tanah milik bersama yang artinya si pewaris 

sudah meninggal tetapi tanah tersebut belum dibagi rata dengan pihak 

keluarga. Pembagian ini yang membutuhkan proses cukup lama, 

                                                                 
87 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Mujib. Op.cit. 
88Ibid. 
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karena panitia ajudikasi harus mencari tau sejarah dari tanah waris. 

Tokoh masyarakat disini juga sangat dibutuhkan untuk pengumpulan 

data agar akurat. Pada kasus ini juga harus disertai dengan adanya 

surat pernyataan milik bersama, kesepakatan dari seluruh ahli waris.89 

Jika semua persyaratan sudah sesuai, pemohon diberi blangko 

dari Badan Pertanahan Nasional, dan blangko tersebut dikumpulkan 

menjadi satu dengan persyaratan yang sudah sesuai.90 Blangko disini 

berisikan tentang:91 

a. Kartu Kendali Pekerjaan 

b. Biodata Pemohon 

c. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat/Yasan 

d. Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah 

e. Surat Pernyataan bahwa Data Yuridis dan Data Fisik Benar 

f. Berita Acara Kesaksian 

g. Kutipan dari Buku Huruf C Desa 

h. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas 

Apabila tidak tersedia ataupun alat bukti kurang lengkap, maka 

kebenaran data yuridisnya didasarkan pada penguasaan fisik tanah 

tersebut selama 20 tahun secara berturut-turut oleh pemohon. 

Penguasaan tanah tersebut juga mencakup unsur iktikad baik, serta 

diperkuat dengan adanya keterangan saksi yang membenarkan bahwa 

                                                                 
89Ibid. 
90 Wawancara dengan Bapak Dwi Irianto. Op.cit. 
91 Lihat di Lampiran. 
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tanah tersebut adalah milik pemohon. Saksi minimal dua orang saksi 

dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak memiliki hubungan 

keluarga dengan yang bersangkutan. Salah satu yang dapat menjadi 

saksi adalah tokoh masyarakat, tokoh masyarakat biasanya adalah 

orang-orang yang mengenal dengan baik asal-usul tanah pemohon 

sehingga dapat memudahkan proses pengumpulan data.92 

Jika semua data sudah sesuai dengan persyaratan yang diberikan 

oleh panitia ajudikasi, data kemudian dikumpulkan dan dituangkan di 

dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang juga 

memuat penetapan batas-batas bidang tanah. 

Menurut Pasal 59 PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 untuk 

keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan 

alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik 

bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan 

atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang 

hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan 

kepada panitia ajudikasi. Alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa 

alat bukti untuk pendaftaran hak baru: 

a. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang; 

b. Asli akta; 

c. HPL dengan penetapan pemberian HPL oleh pejabat yang 

berwenang; 

                                                                 
92 Wawancara dengan Bapak Dwi Irianto. Op.cit. 
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d. Tanah wakaf dengan akta ikrar wakaf; 

e. Hak milik atas satuan rumah susun dengan akta pemisahan; 

f. Hak tanggungan dengan APHT. 

Alat bukti tertulis untuk hak lama menurut Pasal 60 ayat (2) 

PMA/KBPN No. 3 tahun 1997: 

a. Grosse akta hak eigendom yang telah dibubuhi catatan, untuk 

dikonversi menjadi Hak Milik; 

b. Grosse akta hak eigendom yang sejak berlakunya UUPA sampai 

tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 di daerah yang 

bersangkutan; 

c. Surat tanda milik berdasarkan peraturan swapraja yang 

bersangkutan; 

d. Surat hak milik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 

tahun 1959; 

e. Surat keputusan pemberian Hak Milik, baik sebelum atau sejak 

berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban pendaftaran, tapi 

semua kewajibannya telah dipenuhi; 

f. Petuk PBB/Landrente, girik dan sebagainya sebelum berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961; 

g. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan dengan saksi 

lurah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997, disertai dengan alas hak yang dialihkan; 
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h. Akta pemindahan hak yang dibuat PPAT, yang tanahnya belum 

dibukukan dengan disertai alas yang dialihkan; 

i. Akta ikrar wakaf yang dibuat sebeum atau sejak dimulainya 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, berikut alas haknya; 

j. Risalah lelang; 

k. Surat penunjukan pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang 

diambil Pemerintah atau Pemerintah daerah; 

l. Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat kantor PBB, berikut 

alas haknya; 

m. Lain-lain pembuktian tertulis sesuai Pasal II, VI, dan VII ketentuan 

konversi UUPA. 

Menurut Pasal 60 ayat (3) jika bukti kepemilikan tidak lengkap maka 

bukti yang lain dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan 

keterangan dari minimal 2 saksi yang bukan keluarga (sampai derajat 

ke dua vertical dan horizontal). Untuk menilai kebenaran keterangan 

saksi-saksi pada Pasal 60 ayat (4) maka panitia ajudikasi dapat 

melakukan: 

a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat sekitar bidang tanah 

tersebut untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai 

pemilikan tanah; 

b. Meminta keterangan tambahan untuk mengetahui riwayat 

kepemilikan; 
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c. Melihat keadaan tanah dilokasi untuk mengetahui secara fisik 

penguasaan atas tanah maupun penggunaannya; 

Kenyataan penguasaan fisik dan pembuktiannya dituangkan 

dalam surat pernyataan jika perlu diangkat sumpah dihadapan 

pengumpul data yuridis. Hasil pengumpulan dan penelitian data 

yuridis disampaikan dalam risalah penelitian data yuridis dan 

penetapan batas, jika ada bidang tanah yang masyarakat ketahui ada 

pemiliknya tapi tidak dapat dihubungi, maka akan dicatat sebagai 

tanah yang tidak dikenal pemegang haknya. 

Menurut Penulis jika dilihat dari keterangan Mujib selaku Lurah 

Beru dan Dwi Irianto selaku Lurah Tangkil dalam persyaratan 

pengumpulan data yuridis Kelurahan Beru dan Kelurahan Tangkil 

sudah sesuai dengan PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 yang sudah 

penulis jelaskan diatas. 

7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis  

Menurut Dwi Irianto93 pengumuman data fisik dan data yuridis 

disini memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan 

keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah 

dikumpulkan oleh panitia ajudikasi. Pengumuman ini dilaksanakan di 

kantor panitia ajudikasi dan kantor Kepala Desa/Kelurahan. 

Pada saat pengumuman panitia ajudikasi melakukan sidang 

kepada pemohon beserta dihadirkannya saksi selain pihak keluarga 

                                                                 
93Ibid. 
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yang mengetahui asal-usul tanah tersebut. Sidang disini bertujuan 

untuk mengetahui akurasi kebenaran data dari objek.94 Jika sudah tidak 

ada keberatan dan waktu pengumuman yang hanya dilaksanakan 

selama 30 hari berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut 

disahkan oleh panitia ajudikasi dengan Berita Acara Pengesahan Data 

Fisik dan Data Yuridis. Pemohon disini juga melakukan penempelan 

materai dan penandatanganan bahwa data tersebut sudah benar dan 

tidak merasa keberatan. Saksi yang dihadirkan juga melakukan 

penandatanganan serta para Satgas. 

Apabila masih ada kekurangan atau keberatan dengan data yang 

dikumpulkan oleh panitia ajudikasi, maka pengesahan tersebut 

dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan 

atau keberatan yang belum diselesaikan. 

Menurut Pasal 63 PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 menjelaskan 

rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam risalah 

penelitian data yuridis dan penetapan batas mengenai bidang-bidang 

tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah 

dimasukkan di dalam daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah 

yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Pada saat seperti ini juga 

memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan 

keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah 

                                                                 
94 Ibid. 
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dikumpulkan oleh panitia ajudikasi. Setelah masa pengumuman 

berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut dapat disahkan oleh 

panitia ajudikasi dengan Berita Acara Pengesahan data fisik dan data 

yuridis.   

Kegiatan pengumuman tersebut dilakukan dengan surat 

pengumuman yang isinya menyatakan:95 

1. Mengumumkan hasil riwayat tanah dan penetapan batas-batas 

bidang tanah dengan peta bidang tanah yang menyebutkan nomor 

lembar, RT, RW dan Desa/Kelurahannya serta daftar isian dengan 

menyebutkan nomornya dan daftar bidang-bidang tanah dengan 

menyebutkan nomornya; 

2. Mempersilahkan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas 

isi atau data yang tercantum dalam peta bidang dan daftar isian 

tersebut diatas mengajukan sanggahan/keberatan dalam waktu 30 

hari. 

8. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak 

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) bahwa diterbitkannya Berita Acara 

Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sedangkan pada ayat (2) 

dijelaskan bahwa pengakuan hak tidak perlu diterbitkan surat 

keputusan pengakuan hak. Jika setelah berakhirnya jangka waktu 

pengumuman masih ada kekurangan data fisik dan/atau data yuridis 

                                                                 
95Ibid. 
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atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan 

dilakukan dengan catatan. 

9. Pembukuan Hak  

Pada tahap pembukuan hak dilakukan kegiatan-kegiatan: 

a. Pembuatan buku tanah, surat ukur, daftar nama dan kartu nama; 

b. Pembuatan peta pendaftaran tanah. 

Buku tanah, daftar tanah dan kartu nama disiapkan oleh panitia 

ajudikasi yaitu: 

- Ketua ajudikasi; 

- Wakil ketua ajudikasi; 

- Satgas/petugas BPN; 

- Satgas administrasi. 

Alat bukti, penegasan konversi, pengakuan hak dan penetapan 

pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 

PMA/KBPN Nomor 3 tahun 1997, hak-hak atas tanah, hak 

pengelolaan dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan dalam 

buku tanah. Dalam buku tanah apabila data yuridis dan data fisik tidak 

lengkap atau masih disengketakan dapat dibukukan dengan catatan 

dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau 

disengketakan sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d 

dan e Peraturan Pemernitah Nomor 24 tahun 1997.  

Dalam pembukuan hak pembatasan-pembatasan yang 

bersangkutan dengan hak tersebut, termasuk pembatasan dalam 
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pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut 

garis sempadan pantai dan pembatasan penggunaan tanah hak dalam 

kawasan lindung, juga perlu dicatat. Sedangkan untuk 

penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi 

atas nama Kepala Kantor Pertanahan. 

10. Penerbitan Sertifikat 

Tahap terakhir adalah penerbitan sertifikat, proses ini dilakukan 

selama 3 bulan.96 Pada Kelurahan Beru, menurut Eko Subianto97 dan 

Totok98 proses pembagian dilakukan di pendopo Kelurahan Beru. 

Menurut Sri99dan Supri100 beliau menunggu selama 3 bulan sebelum 

sertifikat diterbitkan. Pada saat penyerahan sertifikat dilakukan di 

rumah ketua RT masing-masing setelah ketua RT diberikan sertifikat 

para pemohon oleh panitia ajudikasi. 

Untuk hak-hak atas tanah, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang 

sudah didaftar dalma buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan 

tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 diterbitkan sertifikat. Dokumen alat 

bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan 

tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang 

                                                                 
96Ibid. 
97 Wawancara dengan Bapak Eko Subianto. Op.cit. 
98 Wawancara dengan Bapak Totok Triwibisono selaku Warga di Kelurahan Beru pada 

tanggal 20 September 2016.  
99 Wawancara dengan Ibu Sri Mariani selaku Warga Kelurahan Tangkil pada tanggal 19 

September 2016. 
100 Wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Warga Kelurahan Tangkil pada tanggal 19 

September 2016. 



103 
 

ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa 

dokumen itu sudah dipergunakan unuk pembukuan hak, sebelum 

disimpan sebagai warkah. Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh 

Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan. 

Menurut Pasal 69 PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 untuk hak-hak 

atas tanah, hak pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar 

dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti 

haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 diterbitkan sertipikat. Menurut Pasal 70 

penandatanganan sertifikat dilakukan oleh ketua panitia ajudikasi atas 

nama Kepala Kantor Pertanahan. Pada Pasal 71 menjelaskan bahwa 

sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya. 

Menurut penulis, pembagian sertifikat di Kelurahan Beru sudah 

sesuai karena di bagikan di pendopo Kelurahan dimana pemegang hak 

harus datang sendiri atau yang telah dikuasakan oleh kuasanya. 

Pembagian sertifikat di Kelurahan Tangkil juga telah sesuai karena 

dilakukan di rumah ketua RT masing-masing setelah ketua RT 

diberikan sertifikat para pemohon oleh panitia ajudikasi. 
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Agar data lebih akurat, penulis mencari informasi langsung kepada 

beberapa warga Kecamatan Wlingi dengan 2 sampel Kelurahan yaitu 

Kelurahan Beru dan Kelurahan Tangkil yang sudah melaksanakan ajudikasi. 

Wawancara dilakukan dengan 4 warga dari Kelurahan Beru dan Kelurahan 

Tangkil yang dipilih secara purposive sampling. Responden tersebut antara 

lain adalah Eko Subianto selaku warga Urip Sumoharjo Kelurahan Beru, 

Totok Triwibisono selaku warga Kelurahan Beru, Sri Mariani selaku warga 

Kelurahan Tangkil dan Supriadi selaku warga Kelurahan Tangkil. Kemudian 

penulis melakukan wawancara terhadap para responden dengan memberikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah 

masing-masing responden. 

Pertama, penulis melakukan wawancara dengan Eko Subianto101, 

beliau mempunyai tanah seluas 290 m2. Tanah tersebut beliau beli dari 

seorang temannya pada tahun 1995. Jual beli tersebut sudah tercatat di kantor 

Kelurahan Beru. Beliau mendapat informasi dari tetangga sebelah rumah 

bahwa akan diadakan proyek ajudikasi di Kelurahan Beru sehingga beliau 

tertarik untuk mendaftarkan tanahnya karena beliau memahami bahwa 

pentingnya sertifikat tanah bagi beliau dan selain itu beliau membuka sebuah 

toko yang membutuhkan modal dengan cara menjaminkan sertifikat tersebut. 

Eko Subianto mengaku kepada penulis bahwa beliau sudah sejak lama ingin 

mendaftarkan tanahnya tetapi biaya pendaftaran yang cukup mahal menjadi 

kendala bagi beliau untuk mendaftarkan.  

                                                                 
101 Wawancara dengan Bapak Eko Subianto. Op.cit. 
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Pada saat ajudikasi berlangsung beliau mengikuti prosedur dengan 

benar karena dia mendapat penyuluhan dari panitia ajudikasi dan pihak BPN 

dengan sangat jelas terkait bagaimana persyaratan ajudikasi, proses ajudikasi 

dan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu beliau juga melakukan 

pembayaran sebesar Rp. 195.000. Baeliau tidak merasa keberatan dengan 

membayar biaya sebesar itu dibandingkan dengan harus membayar biaya 

pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi beliau tidak mengerti  biaya tersebut 

digunakan untuk hal apa dan dimanfaatkan untuk hal apa. 

Kedua, penulis melakukan wawancara dengan Totok Triwibisono102, 

beliau mengatakan kepada penulis bahwa tanah yang beliau miliki adalah 

seluas 206 m2. Hampir sama dengan Eko Subianto, beliau membeli tanah 

tersebut dari seorang saudara yang sedang menjual tanah tersebut. Beliau 

mendengar informasi tentang ajudikasi dari seorang teman di Kelurahan 

bahwa akan diadakan proyek pendaftaran tanah secara massal. Beliau sangat 

antusias dengan adanya ajudikasi, karena meringankan bagi beliau. Tanah 

tersebut tidak bermasalah sama sekali karena sudah dicatat oleh pihak 

Kelurahan bahwa benar tanah tersebut adalah milik Totok dan batas-batas 

tanahnya sudah jelas.  

Proses penyuluhan, pengukuran tanah, sidang hingga penerbitan 

sertifikat beliau mengikuti prosedur sesuai dengan pemberitahuan pihak 

panitia ajudikasi. Beliau menyayangkan dengan adanya pembayaran Rp. 

195.000. Beliau tidak mempermasalahkan pembayaran tersebut karena masih 

                                                                 
102 Wawancara dengan Bapak Totok Triwibisono. Op.cit. 
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tergolong ringan dan mampu beliau bayar. Tetapi sebelum pelaksanaan 

ajudikasi beliau tidak mendapat penjelasan tentang pembayaran tersebut 

digunakan untuk apa.  

Ketiga, Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang 

bernama Sri Mariani103 berusia 50th, beliau memiliki tanah seluas 620 m2 

yang beliau dapat dari almarhum bapaknya yang sudah meninggal dunia. 

Tetapi tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada ahli 

waris. beliau mendengar informasi ajudikasi dari saudaranya yang juga tinggal 

di Wlingi. Ketika beliau mendaftar ajudikasi, beliau melakukan pembayaran 

sebesar Rp. 195.000. Setelah itu dilaksanakannya proses pengukuran, beliau 

tidak mengetahui bahwa tanah waris yang belum dibagi tidak dapat diproses. 

Kemudian panitia ajudikasi memulai proses pembagian dengan cara 

mengumpulkan ahli waris yaitu Sri Mariani dan saudaranya Nani serta 

mendatangkan saksi/tokoh masyarakat yang mengerti sejarah tanah tersebut. 

Setelah melaksanakan proses pembagian, beliau wajib membuat surat 

pernyataan bahwa tanah tersebut adalah tanah waris yang sudah dibagi, salah 

satu persyaratan bagi tanah waris yang akan di daftarkan.  

Keempat, penulis melakukan wawancara dengan Supriadi104. Beliau 

mempunyai sebidang tanah seluas 287 m2. Beliau membeli tanah tersebut dari 

saudaranya yang bernama Mansyur, proses jual beli ini tidak disertai dengan 

bukti kepemilikan apapun hanya secara lisan dan atas dasar kepercayaan 

bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak milik bapak Supriadi yang juga 

                                                                 
103 Wawancara dengan Ibu Sri Mariani. Op.cit. 
104 Wawancara dengan Bapak Supriadi. Op.cit. 
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disaksikan oleh beberapa anggota keluarga lainnya. Sampai sebelum 

dilaksanakannya ajudikasi beliau tidak memiliki bukti kepemilikan apapun 

dan hanya membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Maka dari itu 

mendengar akan dilaksanakannya ajudikasi beliau merasa sangat antusias dan 

ingin turut serta dalam proyek pemerintah tersebut. Setiap proses diikuti 

dengan baik hingga akhirnya mendapat sertifikat tanah tersebut. Menurut 

Supri, beliau juga membayar biaya sebesar Rp. 195.000. 

Dalam hal ini masyarakat yang tidak memahami hukum, sebaiknya 

diberi penjelasan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Terkait 

dengan pembayaran Rp. 195.000 tersebut pemerintah maupun panitia 

ajudikasi tidak menjelaskan secara rinci dana tersebut digunakan dan 

dimanfaatkan untuk apa, sehingga masyarakat bertanya-tanya mengenai hal 

tersebut. 

Jika kita lihat lagi tujuan Pemerintah mengadakan program ajudikasi 

ini karena mahalnya biaya pendaftaran tanah secara sporadik. Seluruh besaran 

biaya layanan pertanahan pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

128 tahun 2015 tentang jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku 

pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali hanya Rp. 50.000, biaya pelayanan 

pemeriksaan tanah dapat dilihat pada Pasal 7 ayat 1 dihitung dengan rumus 

Tpa = (L/500 x HSBKpa) + Rp. 350.000. Sedangkan biaya pelayanan 

pengukuran lihat Pasal 4 ayat 1 dihitung dengan menggunakan rumus, 

1. Luas tanah sampai 10 hektar, Tu = (L/500 x HSBKu) + Rp. 100.000 
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2. Luas tanah diatas 10 hektar s/d 1.000 hektar, Tu = (L/4.000 x HSBKu) + 

Rp. 14.000.000 

3. Luas tanah diatas 1.000 hektar, Tu = (L/10.000 x HSBKu) + Rp. 

134.000.000 

Tu (Tarif Ukur), L (Luas Tanah), HSBKu (Harga Satuan Biaya Khusus 

Kegiatan Pengukuran), HSBKpa (Harga Satuan Khusus Panitia Penilai A), 

HSBKpb (Harga Satuan Biaya Khusus Panitia Penilai B).  

Biaya pengelolaan penyelenggaraan ajudikasi, seluruhnya dibebankan 

kepada APBN dan dana pinjaman dari Bank Dunia105 yang dilaksanakan di 

wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. 

Menurut SK 55-IX-2005 dan SK 62.35.VI.2005 segala biaya yang timbul 

dalam pelaksanaan Keputusan dibebankan pada Anggaran Land Management 

and Policy Development Program(LMPDP) bantuan Bank Dunia Tahun 

Anggaran 2005 atau DIPA Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. 

Namun menurut Muhrinin106 masyarakat tetap mempunyai kewajiban 

dalam ajudikasi, yaitu membayar pajak (BPHTB), pemasangan patok batas, 

materai dan para saksi yang membantu memberi keterangan sebagai ucapan 

terimakasih. Kenyataan di lapangan bahwa pemerintah bersepakat untuk 

mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 195.000 sesuai dengan SE Bupati 

Blitar No. 8201/67/409.201/2007. Meskipun begitu pada PP Nomor 24 tahun 

1997 dan PMA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 tidak menjelaskan secara jelas 

                                                                 
105www.bpn.go.id. Op.cit. 
106 Wawancara dengan Bapak Muhrinin. Op.cit. 
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biaya dari APBN dan pinjaman Bank Dunia ini sampai pada titik apa. 

Sehingga dari pihak Pemda maupun masyarakat peserta ajudikasi tidak 

mengerti biaya apa saja yang didanai oleh APBN dan Bank Dunia serta biaya 

apa saja yang harus dibayar oleh peserta ajudikasi. Dana yang dikeluarkan 

oleh peserta ajudikasi menjadi tumpang tindih dan tidak jelas. Sehingga dapat 

menjadi salah paham antara pihak-pihak yang terkait dalam ajudikasi. 

Akibat dari ketidakjelasan ini, setiap daerah yang menjadi wilayah 

ajudikasi menargetkan biaya yang bervariasi. Bahkan ada suatu daerah, biaya 

pengeluaran pesertan ajudikasi melebihi dari biaya ajudikasi Wlingi. Dalam 

hal ini masyarakat yang semestinya dilindungi selalu berada dalam posisi yang 

membingungkan dan selalu menjadi pihak yang dirugikan. 

Selain pembahasan mengenai dana ajudikasi, menurut Penulis objek 

ajudikasi sudah sesuai dengan jika dilihat dari kondisi wilayah Kecamatan 

Wlingi dan bila dikaitkan dengan Pasal 46 ayat 3 PMA/KBPN No. 3 tahun 

1997, Kecamatan Wlingi telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai 

lokasi penetapan ajudikasi. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menargetkan jumlah sertifikat 

yang akan di terbitkan sebanyak 5.000 sertifikat dengan waktu pelaksanaan 

satu tahun anggaran yakni satu tahun pelaksanaan.107 Kecamatan Wlingi dapat 

menerbitkan sebanyak 4.176 sertifikat dengan waktu pelaksanaan satu tahun 

anggaran.108 Kecamatan Wlingi memang tidak dapat memenuhi target tetapi 

                                                                 
107 Wawancara dengan Bapak Suradi. Op.cit. 
108 Wawancara dengan Bapak Muhrinin. Op.cit. 
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Kecamatan Wlingi sudah menerbitkan sertifikat yang cukup banyak dari 

Kecamatan lain. 

Untuk tahapan pelaksanaan ajudikasi di Kecamatan Wlingi terutama 

Kelurahan Beru dan Kelurahan Tangkil menurut penulis sudah sesuai dengan 

PMA/KBPN No. 3 tahun 1997. Karena seperti penulis jelaskan pada bagian 

tahapan pelaksanaan ajudikasi, bahwa tiap proses telah dilakukan dengan baik 

oleh pihak masyarakat/peserta ajudikasi, pihak panitia ajudikasi, dan pihak 

Desa/Kelurahan. sehingga pelaksanaan ajudikasi dapat sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Menurut penulis dengan adanya sertifikat tanah yang dimiliki oleh 

masyarakat, harga jual bidang-bidang tanah tersebut akan lebih tinggi dari 

harga sebelumnya karena adanya kepastian hukum dari tanah atau bangunan 

tersebut. Sehingga tidak ada yang dapat menipu atau mengatasnamakan tanah 

tersebut hak orang lain. Karena tanah tersebut sudah jelas tercatat dibawah 

kepemilikan pemegang hak. Selain itu dengan adanya sertifikat dapat 

menaikkan pajak bangunan. Seperti yang kita tahu salah satu sumber 

pendapatan keuangan Negara adalah Pajak Bumi Bangunan. Kesadaran 

masyarakat Wlingi membayar pajak semakin tinggi dengan meningkatnya 

realisasi pembayaran Pajak Bumi Bangunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 24 
Baku dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Per 

Desa/Kelurahan 

NO. Desa/Kelurahan 
Pajak Bumi Bangunan (Rp) 

Baku Realisasi 

1. Klemunan 155.375.441 145.444.863 
2. Wlingi 193.236.950 186.387.907 
3. Tangkil 181.210.970 163.691.149 
4. Beru 300.210.970 277.248.421 
5. Babadan 262.222.843 182.064.687 
6. Tembalang 26.141.666 26.141.666 
7. Ngadirenggo 39.411.129 39.411.129 
8. Tegalasri 92.246.311 86.453.732 
9. Balerejo 43.900.103 43.367.239 

Jumlah 1.293.955.952 1.150.210.793 
Sumber: Seksi Pemerintah Kecamatan Wlingi 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa adanya ajudikasi sangat 

menguntungkan berbagai pihak, baik dari pihak masyarakat, pihak Kantor 

Pertanahan dan pihak Pemerintah Daerah. 

C. Faktor Kendala/Pendukung dalam Implementasi Ajudikasi di 

Kecamatan Wlingi 

C.1. Faktor Kendala 

Proses berlangsungnya pensertifikatan tanah secara massal atau 

ajudikasi di Kecamatan Wlingi khususnya Kelurahan Tangkil, Kelurahan 

Beru, Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan Panitia ajudikasi pasti akan 

mengalami kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya 

walaupun Pemerintah telah berusaha memudahkan atau memberi 

keringanan dalam pelaksanaannya. Menurut Dwi Irianto109 salah satu 

faktor kendala adalah waktu, karena waktu hanya dibatasi hingga 3 bulan 

saja sehingga proses pengerjaan dilakukan secara terburu-buru. Pada 

                                                                 
109 Wawancara dengan Bapak Dwi Irianto. Op.cit. 
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kenyataannya pengukuran dan proses lainnya memerlukan waktu 

sedangkan peserta ajudikasi tidaklah sedikit.  

Menurut Muhrinin110 belum terbayarnya pajak peralihan hak atas 

tanah oleh pemegang hak adalah salah satu penghambat dalam 

pelaksanaan ajudikasi ini. Karena salah satu persyaratan adalah 

menunjukkan bukti SPPT yang sudah terbayar lunas. Hal ini berlaku 

setelah tahun 1997. 

Mujib111 menegaskan bahwa tanah milik bersama juga termasuk 

penghambat dalam proses berlangsungnya ajudikasi. Tanah milik bersama 

disini maksudnya adalah tanah waris yang belum dibagi rata oleh si 

pewaris kepada ahli waris, tetapi si pewaris sudah lebih dulu meninggal 

dunia. Proses pembagian waris inilah yang membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Karena kita harus mencari tau asal-usul objek, siapa saja yang 

menjadi ahli waris yang harus dijelaskan oleh pemegang hak dan saksi 

yang sudah dihadirkan. Bila kesaksian dapat disahkan oleh paAnitia 

ajudikasi, pembagian dapat dilakukan dan semua ahli waris harus memiliki 

surat pernyataan bersama yang berisi mengenai kesepakatan tentang 

pembagian waris. 

Kendala atau hambatan-hambatan yang penulis rangkum dari 

beberapa narasumber, yaitu sebagai berikut: 

1. Peserta sulit ditemui petugas 

                                                                 
110 Wawancara dengan Bapak Muhrinin. Op.cit. 
111 Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Mujib. Op.cit. 
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Peserta ajudikasi terkadang tidak melihat waktu yang ditetapkan untuk 

menghindari pertemuan penyuluhan dan waktu pengukuran. Sehingga 

hal tersebut dapat memperlambat waktu. 

2. Tidak senang 

Peserta ajudikasi juga ada yang tidak senang dengan adanya program 

ajudikasi ini, karena mereka yang tidak senang merasa belum 

memahami dan tidak ingin tau terkait hal mengenai ajudikasi. 

3. Waktu yang terbatas 

Dengan adanya batas waktu selama 3 bulan, membuat panitia ajudikasi 

terburu-buru dalam menjalankan tugasnya. 

4. Adanya perbedaan antara penetapan peserta dengan bukti atas tanah 

yang mengakibatkan timbulnya kesulitan para petugas dalam 

pendataan. 

5. Tenaga dan peralatan terbatas 

Tenaga pengukur yang sudah professional masih kurang dan peralatan 

masih belum mencukupi sehingga pengukuran menjadi terhambat. 

6. Tanah tersebut bermasalah 

Kepimilikan, karena terkadang ada orang yang melakukan proses jual 

beli tetapi tidak melaporkannya kepada pihak kelurahan sehingga 

tanah tersebut masih atas nama dari pemilik sebelumnya dan proses ini 

sangat menghambat. Batas, karena pada saat pengukuran batas tanah 

pemohon dengan tetangga disekitar harus sesuai dengan kesepakatan 

mereka. Biasanya batas tanah menurut pemohon tidak selalu sama 
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dengan batas yang diketahui oleh tetangga sekitar. Waris, Tanah milik 

bersama seperti yang penulis sudah jelaskan banyak sekali tanah waris 

yang belum dibagi oleh pewaris kepada ahli waris. Sehingga proses 

pembagian waris tersbut salah satu faktor penghambat berlangsungnya 

ajudikasi. 

7. Belum terbayarnya pajak peralihan hak atas tanah oleh pemegang hak 

Salah satu penghambat dalam pelaksanaan ajudikasi ini. Karena salah 

satu persyaratan adalah menunjukkan bukti SPPT yang sudah terbayar 

lunas. 

8. Identitas yang tidak sama 

KK, KTP, SPPT, Petok D harus atas nama satu orang saja, jika 

berbeda satu huruf saja harus diproses terlebih dahulu. 

9. Tidak menghadirkan saksi 

Pada saat pengukuran dan sidang tidak dapat menghadirkan saksi 

adalah salah satu penghambat, karena saksi adalah sebagai bukti 

bahwa tanah tersebut benar-benar milik pemohon. 

PP No. 24 tahun 1997 dan PMA/KBPN No. 3 tahun 1997 tidak 

menjelaskan secara rinci dana APBN dan pinjaman Bank Dunia 

dialokasikan untuk proses apa saja dalam ajudikasi dan tidak dijelaskan 

secara rinci tanggung jawab dan kewajiban pembayaran peserta ajudikasi 

itu apa saja dalam ajudikasi. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan pihak narasumber yaitu 

pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Kelurahan Tangkil, Kelurahan 
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Beru. Penulis mengacu pada teori efektivitas hukum menurut Wolfgang 

Friedman112 dalam bukunya yang berjudul Legal Theoryyang dikutip oleh 

Wasis SP , bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh 3 komponen 

penting, yaitu: 

1. Komponen struktur, adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang 

bergerak dalam suatu mekanisme yang termasuk didalamnya lembaga-

lembaga pembuat hukum; 

2. Komponen substansi, adalah suatu perangkat atau aturan hukum itu 

sendiri. Dalam hal menyangkut isi hukumnya, isi hukum dianggap 

berkualitas jika sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat, 

bukan kehendal penguasa semata; 

3. Komponen kultur, adalah komponen yang menyangkut soal tingkat 

kesadaran hukum dalam masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, 

komponen ini juga sangat berpengaruh, sebab akan menentukan 

apakah hukum yang diberlakukan dapat ditaati atau tidak atau dapat 

diterima atau tidak. 

Meninjau dari teori diatas maka penulis berpendapat bahwa ajudikasi 

akan dapat dilaksanakan dengan baik dengan efektif jika hukum dapat 

dipahami dengan baik dan diterapkan dengan baik pula. Karena dalam 

peraturan mengatur segala prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah massal. 

Namun pada kenyataannya baik dari peraturan, pihak panitia ajudikasi, 

                                                                 
112 Wasis SP. Op.cit. 
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pemerintah dan masyarakat masih terdapat beberapa hambatan yang 

menghambat proses berlangsungnya ajudikasi. 

Jika dikaitkan dengan teori Wolfgang Friedman dengan hambatan-

hambatan yang terjadi.Yang pertama adalah komponen struktur yang 

menjelaskan terkait bagian-bagian penting dari sistem hukum yang 

bergerak dalam suatu mekanisme yang termasuk didalamnya lembaga-

lembaga pembuat hukum.Sebagus apapun sistem hukum yang dibentuk 

jika masyarakat tidak mau menjalankan dengan baik, maka hal tersebut 

akan sia-sia. 

Yang kedua adalah Komponen substansi yang menjelaskan terkait 

suatu perangkat atau aturan hukum itu sendiri. Dalam hal ini menyangkut 

isi hukumnya, isi hukum dianggap berkualitas jika sesuai dengan aspirasi 

dan rasa keadilan masyarakat, bukan kehendak penguasa semata. Pada 

proses ini PP Nomor 24 tahun 1997 dan PMA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 

masih belum efektif karena tidak menjelaskan secara jelas terkait dana 

yang digunakan seperti yang sudah penulis jelaskan. Menurut beberapa 

narasumber yang telah penulis wawancarai berkata bahwa seharusnya 

dijelaskan secara jelas baik pada peraturan maupun oleh pihak panitia 

sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pihak terkait jika jelas diatur 

pada peraturan yang berlaku. 

Yang ketiga adalah komponen substansi yang menjelaskan terkait 

soal tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Dalam proses penegakan 

hukum, komponen ini juga sangat berpengaruh, sebab akan menentukan 



117 
 

apakah hukum yang diberlakukan dapat ditaati atau tidak atau dapat 

diterima atau tidak. Masyarakat menurut penulis dalam ajudikasi adalah 

faktor utama dalam berlangsungnya ajudikasi. Dukungan dan sadarnya 

masyarakat atas pentingnya penegakan hukum dan kepastian hukum atas 

tanah mereka akan memudahkan proses ajudikasi. Tidak akan ada 

masyarakat yang susah ditemui karena semua merasa butuh dengan adanya 

sertifikat, tidak akan ada masyarakat yang tidak senang karena bila sadar 

pentingnya sebuah sertifikat, pembayaran pajak selalu tepat waktu karena 

pajak adalah kewajiban semua masyarakat dan tidak akan ada tanah yang 

bermasalah. 

C.2. Faktor Pendukung 

Menurut penulis dalam proses ajudikasi, pastinya juga terdapat 

faktor-faktor pendukung untuk suksesnya pelaksanaan proses ajudikasi. 

Muhrinin113 berkata bahwa faktor utama pendukung adalah Kemauan 

masyarakat, jika masyarakat mempunyai kemauan untuk mendaftarkan 

tanah mereka dan memiliki sertifikat hal itu akan sangat memudahkan 

proses ajudikasi. Karena jika masyarakat memiliki kemauan, segala 

persyaratan dan proses yang diberikan oleh panitia ajudikasi akan diterima 

dengan baik. Pihak Kecamatan dan Pihak Desa/Kelurahan kerjasama 

mereka juga termasuk faktor pendukung, karena pihak Desa/Kelurahan 

adalah perantara antara panitia ajudikasi dengan masyarakat. 

                                                                 
113Ibid. 
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Menurut Dwi Irianto selak Lurah Tangkil dan Mujib selaku Lurah 

Beru faktor pendukung salah satunya adalah dengan adanya tokoh 

masyarakat/pamong desa yang mengetahui secara jelas sejarah pertanahan 

di Kelurahan Tangkil maupun Keluraha Beru sehingga memudahkan 

panitia ajudikasi untuk mengetahui sejarah pertanahan. Yang paling 

penting adalah masyarakat yang senang dengan adanya ajudikasi adalah 

faktor pendukung utama dalam pelaksanaan ajudikasi ini. 

Berdasarkan dengan faktor pendukung yang dijelaskan oleh 

Muhrinin, Dwi Irianto dan Mujib di atas penulis meninjau pada pandangan 

Soerjono Soekanto114 yang beranggapan bahwa untuk mengukur apakah 

suatu tindakan pada suatu peraturan dapat berjalan dengan efektif atau 

tidak, dipengaruhi oleh 5 hal, yaitu: 

1. Undang-undang 

2. Penegak Hukum 

3. Fasilitas Penunjang 

4. Masyarakat 

5. Budaya Hukum 

Penulis beranggapan bahwa dalam penegakan hukum yang dilakukan 

oleh pemerintah dan penegak hukum juga harus adanya kesadaran hukum 

dari masyarakat. Kesadaran hukum berkisar pada diri masyarakat sendiri, 

menjadi faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Dengan adanya 

kesadaran hukum sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu penilaian 

                                                                 
114 Soerjono Soekanto, Op.cit. 
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terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Pada dasarnya 

setiap masyarakat pasti memiliki kesadaran hukum. 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat 

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selaku menjaga 

keselarasan, keseimbangan dan keserasian yang didasarkan oleh nilai-nilai 

di dalam masyarakat. 

1.1.Usaha-usaha yang dilakukan untuk menangani kendala dalam 

pelaksanaan Ajudikasi 

Dalam menangani hambatan yang timbul saat pelaksanaan ajudikasi, 

menurut penulis usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Blitar dan Panitia Ajudikasi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menangani peserta yang sulit ditemui oleh petugas, maka 

panitia ajudikasi mendatangkan tokoh masyarakat yang menjadi 

panutan atau yang dipercaya oleh masyarakat untuk dapat menghadiri 

penyuluhan dan pengukuran. Dan para tokoh masyarakat bertanggung 

jawab apabila masyarakat merasa kurang jelas dalam penyuluhan 

ataupun proses pengukuran. Karena tokoh masyarakat adalah pihak 

yang dipercaya dan menjadi panutan, sehingga masyarakat akan 

mendengarkan para tokoh masyarakat. 

2. Untuk menangani peserta yang merasa tidak senang. Rasa tidak senang 

itu muncul karena masyarakat belum memahami tentang manfaat 

ajudikasi dan manfaat mereka bila memiliki sertifikat tanah. Pada saat 

penyuluhan panitia ajudikasi wajib menjelaskan dengan jelas, dapat 
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diterima, tidak kaku dan nyaman. Agar masyarakat senang untuk 

mendengarkan penyuluhan yang diberikan oleh pihak panitia ajudikasi. 

3. Untuk menangani waktu yang terbatas, karena memang seperti yang 

kita tau bahwa ajudikasi memiliki batas waktu yang sudah ditetapkan. 

Kecamatan Wlingi menetapkan batas waktu selama 3 bulan. Waktu 

yang tidak banyak membuat panitia ajudikasi harus terburu-terburu 

dalam pengerjaan. Untuk menanganinya peserta ajudikasi harus 

memastikan terlebih dahulu objek, data, pembayaran pajak tidak 

terjadi masalah atau bebas tanggungan. Agar proses dapat berlangsung 

dengan cepat dan lancar. 

4. Untuk menangani hambatan akibat adanya perbedaan antara penetapan 

dengan bukti atas tanah yang menimbulkan kesulitan para petugas 

dalam pendataan, maka panitia ajudikasi wajib meneliti status tanah 

dengan menghadirkan aparat desa/kelurahan. Hal tersebut terjadi 

karena adanya kesalahan dalam penulisan atau dari aparat desa yang 

kurang teliti dalam pendataan di desanya atau juga pada waktu 

pengukuran kurang teliti. 

5. Untuk menangani peralatan yang terbatas, dilakukan kerjasama dengan 

kantor pertanahan lain. Sedangkan untuk tenaga pengukur 

diikutsertakan kepala subseksi untuk terjun ke lapangan. 

6. Untuk menangani tanah bermasalah. Untuk tanah waris, penyuluhan 

dilakukan jauh sebelum dilaksanakannya ajudikasi sehingga pada saat 

seperti itu pemohon dapat berdiskusi dengan ahli waris lain untuk 



121 
 

membagi tanah waris dan membuat surat pernyataan bahwa tanah 

tersebut adalah tanah waris. Sehingga akan lebih jelas ketika pemohon 

mendaftar sebagai peserta ajudikasi. Untuk batas tanah, pada dasarnya 

sebelum membeli tanah atau saat tanah tersebut diwariskan kita 

seharusnya mengerti batas-batas tanah kita sampai sejauh mana. Kita 

hanya perlu bertanya kepada keluarga terdekat yang mengerti batas 

tanah sampai sejauh mana dan bersepakatan dengan tetangga terdekat 

agar tidak terjadi pertikaian. Untuk proses jual beli, yang penulis tau 

Lurah di Kelurahan Tangkil dan Kelurahan Beru berkata bahwa ada 

yang dinamakan dengan patok Aspal (Asli tetapi Palsu), seharusnya 

sebelum melakukan jual beli pemohon diharapkan untuk datang ke 

kelurahan sehingga kelurahan dapat mengetahui bahwa tanah tersebut 

sudah menjadi hak milik orang lain.\ 

7. Untuk menangani pajak hak peralihan atas tanah, sebagai warga 

Negara yang baik kita berkewajiban untuk selalu membayar pajak. 

Masyarakat harus menyadari kewajibannya. 

8. Untuk menangani identitas yang tidak sama, tidak sepenuhnya hal 

tersebut adalah kesalah masyarakat. Karena terkadang pihak Kelurahan 

dan Kecamatan terkadang salah mencetak, terlalu banyak surat-surat 

atau berkas-berkas yang salah nama. Sehingga pihak kecamatan dan 

kelurahan harus lebih teliti lagi agar tidak terjadi kesalahan dan 

masyarakat pun harus lebih teliti juga jika identitas mereka tidak sesuai 

atau salah. 
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9. Untuk menangani tidak hadirnya saksi, sebelum dilaksanakannya 

pengukuran tanah dan sidang sebaiknya pemohon menghubungi atau 

membuat janji dengan saksi. 


