sambutan
bupati lampung barat pada acarapenyerahan sertifikat proda dan

sosialisasi ptsl kabupaten lampung barat tahun 2020
=========================================
hari / tanggal
: kamis, 24 oktober 2019
waktu
: pukul --.-- wib
tempat
: aula pekon gedung surian
=========================================

assalamu ‘alaikum wr. wb.
salam sejahtera bagi kita semua.
yang kami hormati.
sdr.
sdr.

rekan–rekan anggota forkopimda kab.
lampung barat;
para asissten dan staf ahli bupati;
para kepala opd di lingkungan
pemerintah kabupaten lampung barat;
serta,

hadirin yang berbahagia,

pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur
kepada allah swt, karena atas rahmat dan karunianya kita dapat
berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, untuk
melaksanakan acara penyerahan sertifikat proda dan
sosialisasi ptsl kabupaten lampung barat tahun 2020dalam
keadaan sehat wal’afiat.
hadirin yang saya hormati,
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hadirin yang saya hormati,
perkembangan pesat yang terjadi dalam pembangunan di
indonesia khususnya kabupaten lampung barat, tidak bisa
dilepaskan begitu saja dengan hubungannya akan kepastian hukum
atas tanah.
hal ini sering kali berpotensi memicu terjadinya
sengketa dan perseteruan atas lahan di kalangan masyarakat, baik
antar keluarga maupun antar pemangku kepentingan (pengusaha,
bumn, bumd, dan pemerintah).
masalah ini membuktikan
pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah
yang dimiliki.
lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini
menjadi pokok perhatian pemerintah di era kepemimpinan presiden
republik indonesia joko widodo.
untuk itu pemerintah kabupaten lampung barat bekerja
sama dengan kantor pertanahan kabupaten lampung barat
meluncurkan program pembuatan sertifikat yang dibiayai dari
apbd melalui proyek operasi daerah agraria (proda). bapak bupati
lampung barat sejak tahun 2018 sudah melaksanakan program ini
yaitu sebanyak 100 bidang tanah, tahun 2019 telah pula mulai
diproses untuk 100 bidang tanah dan renacananya pada tahun 2020
pemda akan mengalokasikan juga 100 bidang tanah untuk
diterbitkan sertifikat melalui program proda yang pembiayaannya
melalui apbd kabupaten lampung barat.
hadirin yang berbahagia,
pada kesempatan ini akan diserahkan 100 sertifikat
proda yang telah selesai diproses kantor pertanahan kabupaten
lampung barat. keseratus bidang tanah ini seluruhnya merupakan
tanah milik masyarakat pekon gedung surian. lokasi pekon dipilih
dengan pertimbangan dalam rangka menuju pekon
dengan peta bidang,,,
-3dengan peta bidang tanah lengkap tersertifikat, dan masyarakat
pekon gedung surian dipilih karena data-data yang dibutuhkan
untuk proses prodanya paling lengkap dan cepat terkumpul di

kantor dinas pupr kabupaten lampung barat. merupakan suatu
kebanggan bagi masyarakat, peratin dan pengurus pokmas pekon
gedung surian untuk mendukung program pemerintah kabupaten di
bidang pertanahan.
saya berharap setelah menerima sertifikat ini
masyarakat penerima akan menyimpan baik-baik sebagai dokumen
penting dan berharga.
hadirin yang saya hormati,
selain program sertifikat proda dari pemerintah daerah,
pemerintah pusat dalam rangka program pensertifikatan tanah
untuk masyarakat melalui kementrian atr/bpn telah meluncurkan
program prioritas nasional sejak tahun 2017 berupa percepatan
pendaftaran tanah sistemaris lengkap (ptsl).
ptsl adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali
yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek
pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah
desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu,
yaitu pekon di kabupaten lampung barat.
metode ptsl ini merupakan inovasi pemerintahan joko
widodo melalui kementrian atr/bpn untuk memenuhi
kebutuhan atas kepemilikan lahan dan wujud pelaksanaan
kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan
hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. nantinya masyarakat
yang telah mendapatkan sertifikat melalui program ini dapat
menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha
yang berdaya dan berhasil guna
bagi peningkatan,,,
-4bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat terutama pelaku
usaha mikro dan kecil, petani dan pembudi daya ikan.
hadirin yang saya hormati,
untuk mendukung program pemerintah pusat ini pemerintah
kabupaten lampung barat telah melakukan upaya kerjasama
dengan kantor pertanahan kabupaten lampung barat, bri

dan lembaga keuangan yang ada di kabupaten lampung
barat. kerjasama ini berupa sosialisasi dan inventarisasi kepada
calon peserta melalui kelompok masyarakat sebagai penanggung
jawab lapangan agar pelaksanaan program ptsl menjangkau
kalangan masyarakat/kelompok sasaran.
tujuan sosialisasi ini adalah untuk menjawab
permasalahan yang selama ini menjadi kendala pelaksanaan
program ptsl yaitu :
A. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya
meningkatkan status hukum hak atas kepemilikan tanah yang
dimiliki dalam bentuk sertifikat.
B. aset yang telah dimiliki kurang dapat diberdayakan sebagai
jaminan dalam meningkatkan pengembangan usahanya.
hadirin yang saya hormati,,,
pada kesempatan ini, selain menyerahkan sertifikat proda
saya juga akan membuka acara sosialisasi ptsl, dan saya berharap
masyarakat yang hadir agar dapat benar-benar memanfaatkan acara
ini untuk bertanya kepada bapak-bapak dari kantor pertanahan yang
sudah bersusah payah melaksanakan program ptsl untuk membantu
kita, agar memiliki sertifikat, sehingga digunakan sebagai sarana
membuka akses ke sumbersumber ekonomi,,,
-5sumber ekonomi (modal usaha). ke depan harapannya masyarakat
kabupaten lampung barat khususnya masyarakat yang masih
kesulitan mendapatkan modal mampu mewujudkan cita-cita
bersama menuju kabupaten lampung barat hebat dan sejahtera.
saya juga mengharapkan kepada seluruh peserta untuk
benar-benar memperhatikan penjelasan yang nanti disampaikan,
agar segala persyaratan dan pemberkasan sesuai dengan ketentuan
dari pihak kantor pertanahan sehingga tidak terjadi kesalahan yang
menyebabkan
keterlambatan
serta
mengganggu
proses
penyelesaian sertifikat.

akhir
kata
saya
sampaikan
dengan
mengucapbismillahirrohmanirrohimsosialisasi ptsl secara saya
nyatakan dibuka
terima kasih atas perhatian nya
wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
wassalamu ‘alaikum wr.wb.

bupati lampung barat
hi. parosil mabsus

