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Dalam catur tertib pertanahan sasaran yang cukup urgen adalah 

menyangkut administrasi pertanahan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib 

administrasi pertanahan tersebut yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tegal adalah dengan adanya kegiatan/ program pemberdayaan 

masyarakat Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UKM) melalui kegiatan 

persertifikatan Hak Atas Tanah yang bertujuan tujuan untuk peningkatan akses 

permodalan sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dan taraf 

hidup UKM. 

Metode penelitian adalah Riset Kepustakaan, wawancara, dan observasi. 

Pelaksanaan wawancara dilaksanakan dengan teknik wawancara bebas terpimpin 

dengan responden Kepala Subseksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tegal, Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tegal, Tim Pelaksana Kegiatan sertifikasi tanah UKM di lapangan, 

Kepala Bidang UKM di Dinas Koperasi, UKM, dan Pasar, Kepala Seksi 

Pemberdayaan UKM di Dinas Koperasi, UKM, dan Pasar, serta Kepala Desa 

Dukuhwringin Kecamatan Slawi. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dan Dinas Koperasi, UKM, dan Pasar 

Kabupaten Tegal bekerjasama untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan 

yang diwujudkan dengan pemberdayaan masyarakat UKM melalui persertifikatan 

Hak Atas Tanah. Tujuan khusus dari kegiatan tersebut adalah peningkatan akses 

permodalan sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dan tarah 

hidup UKM, selain itu pula dengan adanya kegiatan persertifikatan Hak Atas 

Tanah memberikan peranan di dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, khususnya 

pendaftaran tanah untuk pertama kali. Dengan adanya sertifikat atas tanah para 

UKM akan dapat membantu permodalan masyarakat UKM dengan cara 

digunakan sebagai agunan di bank untuk peminjaman modal. Kegiatan ini 

terlaksana dengan tepat sasaran terbukti dengan tindakan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat UKM dari 50 masyarakat desa Dukuhwringin peserta pelaksanaan 

sertifikasi dua diantaranya telah mengagunkan sertifikatnya ke Bank.  



Pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat UKM melalui proses 

persertifikatan Hak Atas Tanah di Kecamatan Slawi benar-benar memberikan 

peranan yang sangat berarti pada peningkatan taraf hidup masyarakat terutama 

UKM dan berpengaruh pula pada peningkatan pendapatan daerah. Namun 

demikian masih terdapat kendala yang dihadapi di dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut yang masih perlu ditemukan pemecahannya. 
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