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Bertindak untuk dan atas nama Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Nganjukuntuk selanjutnya disebut sebagai "PlHAKKEDUA",

Jl DermojoyoNo.26Nganjuk.Alamat

MASDUKI, S.H, M,H
196405221991031002
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

Jabatan

2. Nama
NIP

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Nganjuk untuk
selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.
19670509 199403 1005
Ketua Pengadilan AgamaNganjuk
JI. Gatot Subroto Nganjuk

I. Nama
N]P
Jabatan
Alamat

Pada hari ini Selasa, tanggal SembiIan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh
satu (09-03-2021) bertempat eli Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Nganjuk, yang bertanda tangan eli bawah ini:

ANTARA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

NOM OR: W13-22/1080/HM.OO/3/2021
DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK
NOMOR: OOl/PER-35.18/m/2021

TENTANG
LAYANAN SIDANG TERPADU

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGURUSAN PENETAPAN ABLI WARIS
SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAR

PERTAMA KALI MELALUI PENDAFTARAN TANAR SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL), PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAR

DAN SERTIPIKASI LAINNYA SERTA SITA DAN EKSEKUSI

PERJANJIAN KERJA SAMA
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Dalam Nota Kesepabaman ini yang dimaksudkan
dengan :
(1) Pengadilan adalah Pengadilan AgamaNganjuk ;
(2) Kantor Pertanaban adalab Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;

(3) Pelayanan SidaDg Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu
dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Kantor
Pertanaban Kabupaten Nganjuk untuk memberikan layanan

penetapan abli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran
tanah pertama kali melalui pendaftaran tanah sistematis Jengkap
(PTSL)dan pemeliharaan data pendaftaran tanah maupun kegiatan
sertipikasi lainnya serta pelaksanaan sita dan eksekusi;

(4) PeDdaftaraD taDah uDtuk pertama ali adalab kegiatan
pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanab yang belum
dldaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang tentang Pendaftaran Tanah.

PASAL 1

PENGERTlAN
lJMUM

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. disebut juga

PARA. PIHAK bennaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sarna sebagai
tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya deogan Kantor Wilayab Badan Pertanaban Nasional Provinsi Jawa

Timur Nomor: W13-A/1181/HM.OO/3/2021 dan Nomor: 02/PERJ-
35/LIl/2021 Tanggal 9 Maret 2021 mengenai Layanan Terpadu Mengenai
Percepatan Pengurusan Penetapan Ahli Waris Sebagai Kelengkapan
Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL)dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah dan
Sertipikasi Lainnya serta Sita dan Eksekusi dengan ini sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sarna, dengan ketenruan dan syarat sebagai

berikut:
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(1) Maksud PeIjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARAPIHAK
untuk pelaksanaan sidang terpadu daJam rangka percepatan
pengurusan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan

pendaftaran tanah

PASAL2

MAKSUD DAN TUJUAN

(5) Pemeliharaan data pendaftaran taDah adaJah kegiatan pendaftaran
tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan

sertifikat dengan perubahan-perubahan yang teIjadi kemudian.
(6) Pendaftaran Tanah Siatematia Lenglrap yang selanjutnya disingkat

PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di

seluruh wilayah Republik Indonesia daJam satu wilayah desa/kelurahan
atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi
pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa
objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

(7) Pengukuran dan pemetaan bielang tanah adaJah kegiatan
Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh

petugas kantor pertanahan Untuk keperluan pengumpuJan dan
pengolahan data fisik pengukuran dan pemetaan daJam rangka

pelaksanaan sita dan eksekusi;
(8) Pendafta.ran slta adalah pendaftaran berita acara sita oleh

Jurusita/ Jurusita Pengganti kepada kantor pertanahan atas tanah
yang telah bersertipikat;

(9) Para Pencari Keadllan adaJah masyarakat dan atau para pibak pencari
keadilan yang berperkara di Wilayah HuJrum Pengadilan Agama
Nganjuk rnelalui pelayanan sidang terpadu dengan Kantor Pertanahan

Nganjuk;
(10) Penetapan Ahli Wads adaJah Penetapan yang dikeluarkan oJeh

Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.



4

PASAL3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup PerjanjianKerja Sarna ini meliputi :
(1) Pelayanan pengurusan dan penyeJesaian Penetapan AhU Wans bagi

pemohon Warga Negara Jndonesia penduduk wiJayah hukum Pengadilan

AgamaNganjuk;
(2) PeJayananpengurusan dan penyeJesaianPenetapan untuk Ahli Wans pada

tingkatan hubungan keluarga;
(3) Penetapan AhliWaris sebagairnana dimaksud ayat (1) dan (2) hanya untuk

keJengkapan permohonan permohonan pendaftaran tanah pertama kali
melalui PTSL,pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertipikasi
lainnya;

(4) PelayananPendaftaran Ah.li Warissecara onlinedengan menggunan Iayanan
pendaftaran Penetapan AhliWaris secara sistem e-oourtberdasarkan Perma
Nomor1Tahun 2019;

(5) Pendaftaran berita acara sits dan pengukuran dan pemetaan bidang tanah
yang hendak disita dan dieksekusi.

pertama kali rnelalui PTSL. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan
kegiatan sertipikasi Jainnya serta mempermudah pelaksanaan sita dan

eksekusi, yang berhubungan dengan tugas BPN.
(2) Tujuan Perjanjian kerja Sarna ini adaJah memberikan prioritas

peJayanan dalam mempercepar pengurusan:
(a) Penetapan ahli waris sebagai keJengkapan permohonan pendaftaran

tanah pertama kali melalui PTSL.pemelibaraan data pendaftaran tanah
dan kegiatan sertipikasi Jainnya.

(b) Pelayanan pendaftaran sita dan eksekusi serta akurasi batas-batas yang
hendak dieksekusi maupun disita,
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TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1)PIHAKPERTAMAmempunyai tugas dan tanggungjawab:
a. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan Penetapan di wilayah

Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan sidang eli tempat yang disepakati bersama tanpa harus
datang ke kantor Pengadilan Agama eli seluruh Wilayah bukum
Pengadilan AgamaNganjuk;

c. Menyelesaikan permohonan Penetapan PengadiJan sesuai dengan
ketentuan perundang- undangan yang berlaku:

d. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita dan permohonan
pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan
dieksekusi,

(2)PIHAKKEDUAmempunyai tugas dan tanggungjawab:
a. Melakukan inventarisasi terhadap pemohon pendaftaran tanah

pertama kali melaJui PI'SL. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan
kegiatan sertipikasi lainnya serta sita dan eksekusi yang memerlukan
Penetapan PengadilanAgama;

b. Membanru penanganan permasalahan atas tanah yang dikuasai oleh
Ahli Waris yang memerlukan Penetapan PengadiJan Agama sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

c. Menyelesaikan permohonan pendaftaran tanah pertama kali atau
pemeliharaan data pendaftaran tanah setelah mendapat Penetapan
PengadiJan Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

d. Mendaftar berita acara sita dan melaksanakan pengukuran dan
pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi serta
menerbitkan sertipikat bak atas tanab hasil eksekusi.
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Diskriminasi;

c. Transparansi;

d. Akun tabel;
e. Bertanggungjawab;

r. Profesional;
g.Ketidakberpihakan;

h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.
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(I) PJHAKPER1'AMAmelaksanakan pelayanan sidang terpadu sesuai dengan

kesepakatan dengan PIHAKKEDUAmenyangkut pelayanan prima kepada

masyarakat pencari keadiJan;

(2) Jam Kerja PeJayanan Sidang Terpadu :

- Senin s.d, Jum'at : 08.00 S.d. 14.00 WIB

lstirahat Senin s.d. Kamis : 12.00 s.d. 13.00 W[8

- Istirahat Jum'al : 11.30 s.d 13.00 WIB

(3) Pelayanan Sidang Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada prinsip:

a. Keadilan;

b. Non

PASAL 5

MEKAIfISME PELAKSANAAN PELAYANAN

c. Menindaklanjuti hasil kesepahaman pada setiap jajaran di wUayah

kerja rnaaing-masing,

ini;

e. Menyerahkan sertipikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan kepada

pemohon;

(3) PARAPIHAKmempunyai rugas dan tanggungjawab :

a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada jejaran rnasing
masing;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi peJaksanaan Nota Kesepahaman



PASAL7

JANGKA WAKTU PERJANJlAl'f KERJA SAMA

(1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (liga) tahun sejak

ditandatangani;

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan

PARA PIBAK dengan terlebib dahulu dikoordinasikan paling larnbat 2

(dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sarna ini berakhir;
(3) Perjanjian Kerja Sarna ini dapat diakhiri deogan ketentuan pihak yang

akan rnengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya;

(4) Perjanjian Kerja Santa ini diakhiri baik kareoa pennintaan salah satu

pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak
mempengaruhi hak dan kewajiban masing-rnasing pibak yang

harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan

sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sarna ini;
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PASAL6

PEMBIAYAAN

Siaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Santa

ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(4)Dalam melaksanakan pelayanan sidang terpadu sebagaimana pasal 5

angka (1) dilakukan sesuai kesepakatan PARAPlHAKdan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Melaksanakan pendaftaran sita terhadap tanah yang telah diletakkan

sita, serta melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah

sebelum diletakan sita dan eksekusi;

(6) PlHAKKEDUAwajib menyediakan laporan secara periodik sesuai dengan

permintaan PlHAKPERTAMAterkait dengan pelayanan sidang terpadu;



PASAL7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Jangka waktu Nota Kesepabaman ini berlaku selarna 3 (liga) tahun sejak

ditaodatangani;

(2) Nota Kesepabaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan

PARA PIHAK dengan terlebih dabulu dikoordinasikan paling lambat 2

(dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sarna ini berakhir;

(3) Perjanjian Kerja Sarna ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang

akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya;

(4) Perjanjian Kerja Sarna ini diakhiri baik karena permintaan salah satu

pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran peJjanjian tidak
mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang

harus diselesaikan terlebib dabulu sebagai akibat dari pelaksanaan

sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sarna ini;
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PASAL6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalarn rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna

Ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Oalarn melaksanakan pelayanan sidang terpadu sebagaimana pasal 5

angka (1) dilakukan sesuai kesepakatan PARAPIHAKdan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

(5) Melaksanakan pendaftaran sita terhadap tanah yang telah diletakkan

sita, serta melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah

sebelum diletakan sita dan eksekusi;

(6) PlHAKKEDUAwajib menyediakan laporan secara periodik sesuai dengan

permintaan PIHAKPERTAMAterkait dengan pelayanan sidang terpadu;
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(1) ApabUa PARA PrHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut

Nota Kesepabaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan

PARAPIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan

pemerintab, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap

sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari

kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;

(2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya

peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib

memberitahukan kepada pihak lainnya;

(3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara

lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat

melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada

pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa

tersebut;

(4)Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari
pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud
dianggap telah disetujui oleh pihak penerlma pemberitabuan;

PASAL8
KEADAAN MEMAKSA (TaRCE JlAJBUR)

pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (liga) bulan sebelum

berakhirnya Nota Kesepahaman; atau

b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa

pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3

(liga) bulan sebelumnya kepada pibak lainnya;

a. Diperpanjang melalui pemberltahuan secara tertulis oleh salah satu

(5) Kesepakatan PARAPIHAKsebagaimana dimaksud pada ayat ( I), dapat:
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PASAL
11

KETENTUAN LAIN -
LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur
kernudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARAPlHAKserta
setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Nota

Kesepahaman ini tersebut hams dituangkan dalam Perjanjian Tambahan
(Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu

kesaruan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai
pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
rnenyelesaikan secara musyawarah Mufakat.

PASAL
10

PENYELESAIAN
PERMASALAHAN

(1) PARAPIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna ini secara periodik
sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalarn setahun;

(2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan
teknis pelaksanaan kerjasama ini, PARAPIHAKwajib mentaati serta

tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada
Kantor Pengadilan Agama Nganjuk;

PASAL
9

MONITORING DAN
EVALUASI
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•
~~UKl! S.H.M.H
·MP;i:-i96405221991031002

FANANl M.H
09 199403 1005

PIHAKKEDUAPIHAK PERTAMA

Demikian Pe!janjianKerjaSarna Ini dlbuat rangkap 2 (dual diantaranya
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama s~rta
disepakati dan dan pihak manapun dan berlaku sejak ditanda tangani,

dengan ketentuan apabiJa dikemudian han terdapat kekeliruhan dalam
nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PASAL
12

KETENTUAN
PENUTUP
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