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gO .rattuari 2oL9 Hal Pelaksanaan Percepatan- Sertipikasi
7wrA.r.or i zor9, tangal
irfim N"g"E berupa tanah pada Kementerian/Iembaga tahun 2019.
b;t
g"tk irr11 aengariU di atas, guna mef,runtaskan percepalan pensertipikatan BMN
bemtpa tanah lada Kementerian/pmbage, kami mohon bantuan Saudala untuk
melakukan langlah-tangkah sebagai berikut :

a. PersertiPikatan BMN tahun 2019, meliputi :
1)Menginputdaftarnominatifbidangtanahyangakandisertipikatkantahun
'
2O1g k; dahm aplikasi SIMANTAp untuk meopeffiudah pelaporan progress
persertipikataa BMN;
bidang-bidang tanah - yang akan
daftar nomiuatif
2) il{enyadpaikan
tahun 2Ol9 kepada selunrh satuan kerja untuk
ditindaklanjuti;
3)' Berkoordinasi dengan satker agar menyiapkan kelengE!!3+ dokumen dan
mengajukan berGs permohooan pensertrpikatan BMN kepada Kantor
Pertanahan seternpat di awal tahun 2019;
4)' Berkoordinasi dengan KPKNL sesuai dengan lokasi bidang tanah guna
BMN berupa tqneh dan
pcrsertipikatan
membahas p"tma".Un"o
perryelesaian PensertiPilratan;
S) lfenyusun dan melaporkan progress pelaksanasn sertipikasi BMN melalui
SIMANTAPke KPKNL sesuai dengan lokasi bidang tanah'
"ptit""i
b. Perbaikan database BMN berupa tanah, meliputi :
1) Memastikan bahwa satuan kerja telah menginput sclurulr BMN berupa
tanah baik yang sudah bersertipikat rnaupun yang belum bersertipikat kc
dafam aplikasi SIMaITAp dengan update sesuai dengan korrdisi teraktrir;
2l Melakukan verifkasi data tanah yang diinPut ke dala"' SIMANTAP
dibandingkan dengan data tanah di SIMAK BMN;
3) Mengkoo;dinasikan dan meuyanpaiksn progress kegiatan pada butir 1) dan
2) tersebut dengan KPKNL'

c. Pen)rusunan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan
tahun 2020 meliputi :
1) Menyusun tambahan daftar indikatif
bidang tanah yang akan
jumfah
disertipikatkan tahun 2O2O, mengingat
bidang tanah yang belum
bersertipikat per 31 Desember2O18masih 3.882 bidang;
2) Memastikan bahwa semua bidang tanah yang diusulkan untuk
disertipikatkan tahun 2O2Otelah diinput ke dalam aplikasi SIMAITITAP;
3) Metakukan koordinasi dengan KPKNL untuk memverilikasikan kelengkapan
dokumen untuk persiapan pengajuan permohonan pensertipikatan di tahun
2020.
d. Penyusunan rencana penuntasan pensertipikatan seluruh bidang tanah yang
belum meliputi :
1) Memetakan seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat sesuai dengan
(kota/kabupaten)
guna
pengusulal
memudahkan
lokasi
tanah
penganggaran pensertipikatan ke Kementerian ATR/BPN;
2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan semua bidang tanah
yang belum bersertipikat antara lain tidak memiliki atas hak, bersengketa,
tidak diketahui batas-batasnya; dan
3) Menyusun rencana penyelesaian persertipikatan, seluruh bidang tanah
sampai dengan tahun 2021;
4) Menyampaikan data hasil pemetaan, identilikasi dan inventarisasi, serta
rencana penyelesaian sebagaimana dimaksud pada butir 1), 2), dan 3)
kepada KPKNL.
e. Penyampaian hasil kegiatan pelaksanaan sertipikasi BMN, meliputi :
f) Melakukan koordinasi dengan KPKNL dalam hal terdapat permasalahanpermasalahan terkait kegiatan pada butir 4 a. sampai dengan 4 d;
2) Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pada butir 4 a.
sampai dengan 4 d. pating lambat tanggal 4 Februart 2O19.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.
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1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI;
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4. YtJl. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
5. Yth. Ketua Mahkamah Syartyah Kab/Kota Se-Aceh.

