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CURRUCULUM VITAE 

 

1. Nama Lengkap  : Ghina Ari Khalidah 

2. Tempat Lahir : Dompu 

3. Tanggal Lahir : 10 Januari 1996 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Golongan Darah : AB 

6. Alamat Terakhir : Jl. Mentri Supeno No.4, Sorosutan, 

Umbulharjo, Yogyakarta 

7. Alamat Asal : Jl. Nusantara, No. 31, Bada, Dompu, 

NTB. 

8. Identitas Orang tua/Wali   

a. Nama Ayah : Syarif Adnan 

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta 

b. Nama Ibu : Kadek Dwi Arini 

Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil 

9. Riwayat Pendidikan   

a. SD : SDN 1 Dompu 

b. SLTP : SMP Islam Terpadu Abu Hurairah 

Mataram 

c. SLTA : SMAN 2 Mataram 

10. Hobby  : Menulis, Mendengarkan musik, dan 
Nonton film. 

   

   

  
 

Yogyakarta, 6 April 2017 

Yang  Bersangkutan, 

 
 
 

(Ghina Ari Khalidah) 
NIM. 13410711 
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MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

“Jangan Khawatir, Sahabat. Hanya langit yang tak bisa didaki, tak ada 

sungai yang tak bisa disebrangi, langit runtuh sekalipun masih ada bumi 

yang menjemputmu” 

-Dae Ghina- 

 

 

 

 

 

 

 

Terutama dan terkhusus untuk dua orang terhebat di dunia ini—yang saya 

pangggil Uma dan Ibu tercinta: 

Syarif Adnan dan Kadek Dwi Arini 

 

 



 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

Alhamdulillahirabbil’alaamiin. Segala puji dan syukur Penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, ridho, nikmat iman, 

nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga tugas akhir (skripsi) berjudul “Tinjauan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kabupaten Dompu Menurut 

Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan 

salam dihaturkan kepada junjungan besar, Rasulullah saw, yang senantiasa 

menjadi panutan hidup. 

Kepada Uma dan Ibu, Syarif Adnan dan Kadek Dwi Arini, dua orang 

sangat berharga dalam kehidupan Penulis, yang tak pernah berhenti memanjatkan 

doa untuk anaknya agar selalu dijaga dalam lindungan Allah. Terimakasih banyak 

telah menjadi orangtua yang selalu dapat penulis banggakan. Terimakasih saja 

memang tak dapat membalas setiap jerih payah, Kerja keras, tetes air mata yang 

telah Uma dan Ibu korbankan demi menjadikanku seorang anak yang berharga 

dan bermanfaat di depan orang banyak. Seorang anak yang diridhoi  setiap 

langkahnya; Seorang anak yang saat ini hanya mampu membalas jerih payah Uma 

dan Ibu dengan balasan Doa, Semoga setiap doa yang terucap dan usaha yang 

dilakukan menjadi bekal untuk keluarga untuk kehidupan di dunia dan akhirat. 
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Kepada Bapak Masyhud Asyhari, SH., M.Kn., dosen pembimbing 

skripsi yang selama 7 (Tujuh) bulan terakhir bersedia meluangkan waktu dan 

mencurahkan ilmunya demi kelancaran penulisan tugas akhir ini. Terimakasih 

banyak telah memberikan pelajaran agar selalu tetap teliti dan mengahadapi 

segala sesuatu dengan melihat, mencermati, dan memahami segala situasi dan 

kondisi yang ada di sekitar kita. 

Penyusunan skripsi yang seluruh prosesnya memakan waktu sekitar  7 

(Tujuh) bulan ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar 

Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Maka 

pada kesempatan ini, perkenan Penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan 

ucapan terimaksih sedalam-dalamnya teruntuk beberapa pihak yang telah 

membantu dan menyemangati penulis secara langsung maupun tidak langsung: 

1. Tom and Jerry, Muhammad naufal dan Fathiyya Ari Mufidah, yang selalu 

baik sama Dae Ghina setiap ada maunya saja. Terimakasih atas doa dan 

hiburan yang telah berikaan untuk Dae Ghina meski daripada dua hal 

tersebut kita lebih banyak berantam, itu memang sudah kodrat 

persaudaraan.Maaf sekarang Dae belum bisa memberikan sesuatu yang 

lebih dari Doa agar kalian dapat tumbuh menjadi anak-anak yang berharga 

dan bermanfaat nantinya dan semoga kita dapat bersama-sama 

membahagiakan Uma dan Ibu; 

2. Untuk Keluarga Besar yang ada di Dompu dan Bali yang telah 

memberikan semangat dari kejauhan. terimakasih atas Do’a, bantuan, 

motivasi, kasih sayang dan perhatian yang selama ini sudah dicurahkan 
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untuk penulis. Terimakasih Hayu, Pak bowo, Ua nana, Uda, Ceho, Uma 

Ko’o, Oding, Meyo, dan masih banyak nama yang tak dapat disebutkan 

satu persatu oleh penulis. Special thank to Adek Ainun, penghibur lahir 

dan batin, pemberi energi di saat titik jenuh pengerjaan tugas akhir sudah 

sampai dipucuk. 

3. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., Dekan FH UII, serta seluruh 

jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali Penulis dengan 

ilmu ilmiah dan amaliyah untuk bekal dan pegangan hidup di dunia dan 

akhirat; 

4. Kepala Kantor Pertanahan, Ketua Seksi Penetapan di kantor Pertanahan 

bapak Abi dan bapak Risky, warga Desa Bada dan warga Desa kandai satu 

yang telah bersedia membagi ilmu, informasi dan meluangkan waktunya 

untuk wawancara dengan penulis demi memdapatkan informasi dan data 

untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, semoga Allah membalas 

setiap kebaikan bapak dan ibu sekalian; 

5. Saudara perempuan di tanah rantau, Yogyakarta. Eka Irma Mardiyanti, 

Wahyu Arum Irfani, Luthfia Nur Fitriani Wahono, Diah Senja Oktaviani, 

dan Anak Agung Chandra Kirana Putri, terimakasih telah menjadi saudara 

yang terbaik di tanah rauntau ini, selalu ingetin waktu salah, banyak suka 

duka yang sudah kita lalui bersama, ketawa, berantem, marahan, salah 

paham sudah kita telan bersama selama emat tahun disini, semoga 

persaudaraan kita membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat; 
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6. Saudara lainnya yang mengisi hidup penulis saatpertama kali penulis 

berada di tanah rantauan, yang selalu penulis ingat dengan sebutan 

“Cabat” untuk Chyo, Ditha, Etiq, Idha, Anna, maya, Anna, robby, fahmy, 

Reza, Onoq, dan cipta. Walaupun terpisah oleh jarak karena berpencar di 

Perguruan Tinggi yang berbeda semoga persahabatan tetap awet;. 

7. Cempaka Team, Eka Irma Mardiyanti, Sri Devi Annisa Fitri, Citra Zahrotu 

Syifa, Putri Ayu Prayoga, Anggi Anggraeni, Alin Khusnul Khotimah, dan 

Nia Juniawati Ma’ruf yang telah menjadi pasukan satu atap. Terimakasih 

banyak telah memberikan semgat saat penulisan ini berlangsung, cerita-

cerita horror, sedih, bahagia, dan kegilaan adalah kenikmatan hidup yang 

dirasakan di bawah atap yang sama; 

8. The Brutal’s eonnis, Sri Devi Annisa Fitri dan Eka Irma Mardiyanti, dua 

saudara perempuan ‘brutal’ Korean Lovers. Terimakasih banyak atas 

keceriaan, kegilaan, canda tawa, “penghinaan” terhadap Uri chanyeol. Hal 

apalagi yang dapat buat penulis bahagia dan ketawa ngakak saat dompet 

kosong, selain cerita all about korean bersama kalian berdua. Kamsahago, 

Saranghamnida Nae Michin Nyeondeuli; 

9. Gaes MG-269, Intan, oky, Mak’e Vina, Mas Emon, Mas Doni Zubizareta, 

Wisnu dan Dimas,  Gaes seperjuangan korban dua SKS. Terimakasih 

banyak telah menjadi keluarga baru yang memberikan kebagiaan dan suka 

cita, terimakasih atas tawa canda, perhatian dan bantuan selama satu bulan, 

penulis berharap hubungan silaturrahmi kekeluargaan ini tetap terjalin. 
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10. Trio Pendaftaran tanah, Nian,dan Nadya. Rekan seperjuangan skripsi 

lainnya, Elsa, Hesda, Dinda, Arum, dll. Terimakasih telah menjadi 

partners Penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini, mulai dari awal 

penulisan, bimbingan, hingga degdegan rame-rame. Perjuangan tidak akan 

berhenti di sini, silahturrahmi akan tetap terjalin, semoga kita menjadi 

insan yang ulil albab.  

11. Keluaraga besar FH UII angkatan 2013, Terimakasih kepada teman-teman 

seperjuangan yang telah menemani berjalan bersama-sama mengarungi 

dunia hukum dalam 4 tahun, terimakasih juga sudah menjadi patner 

sharing didalam maupun diluar kelas. Let’s meet on top guys. 

Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan masih menyertai 

penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun akan Penulis terima untuk kemajuan proses belajar di 

kemudian hari. 

Billahi taufiq wal hidayah 

Wassalamu’alaikum rarahmatullahi wabarokatuh. 

 

Yogyakarta, 6 April 2017 

Tabik, 

 

 

(Ghina Ari Khalidah) 
NIM. 13410711 

 


