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BAB 3  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya II, tepatnya di bagian tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta 

pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, simpulan yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan tim yang sangat 

berperan terhadap kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2018. 

Tim ini, adalah tim yang membantu ketua ajudikasi dalam menjalankan 

tugasnya. Tim ini, beranggotakan 15-20 orang. 

2. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan   kesejahteraan  

hidup serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.  

3. Ada 2 kendala dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 

yaitu kendala Internal dan Eksternal. Kendala Internal yaitu kekurangan 

tenaga kerja dalam proses penerbitan sertfikat, sedangkan Kendala 

Eksternalnya yaitu : 

a) Banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab 

b) Kurang teliti dalam menyeleksi berkas serta lamanya waktu 

penyeleksian berkas di kelurahan 

c) Susahnya meminta berkas ke masyarakat  
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d) Banyaknya tanah yang bersengketa 

e) Banyak ketidak cocok kan antara data fisik dan yuridis 

f) Pajak yang semakin meningkat 

4. Solusi dari kendala tersebut juga ada 2, solusi internal dan solusi 

eksternal. Solusi internalnya yaitu pihak BPN harus membuka lowongan 

tenaga kerja honerer,  namu  tidak sembarang tenaga honorer yang bisa 

diterima, tenaga kerja honorer yang bisa diterima harusnya tenaga kerja 

yang kompeten, misalnya harus berasal dari Sekolah Tinggi Pertanahan 

Nasional (STPN). Sedangkan solusi eksternalnya yaitu : 

a) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II harus bekerja sama dengan 

pihak Kejaksaan dan Polrestabes Kota Surabaya agar tidak ada lagi 

oknum yang tidak bertanggung jawab. 

b) Penanggung jawab kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap menghimbau agar Pokmasdartibna lebih teliti dalam 

menyeleksi berkas serta menambah anggota penyeleksi berkas. 

c) Meyakinkan pada peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

bahwa berkas yang mereka serahkan tidak akan hilang. 

d) Menyelesaikan terlebih dahulu sengketa pertanahan. 

e) Membenarkan terlebih dahulu data yuridis dan data fisik apabila 

ada ketidak cocok kan. 

f) Kantor Pertanahan Kota Surabaya II bekerja sama dengan Dinas 

Pendapatan Daerah agar masyarakat tetap bisa membayar pajak 

meskipun sedikit mahal yaitu dengan cara mencicil. 
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3.2 Saran 

Berdasarkan  hambatan  yang  dialami  selama  melaksanakan  

pengamatan  di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II khususnya di bagian Tim 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,  terdapat beberapa saran yang sekiranya 

bermanfaat  bagi  perusahaan, antara lain : 

1. Seharusnya jumlah anggota tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

ditambah. 

2. Pengecekan berkas di tiap kelurahan seharusnya dilakukan setiap hari agar 

proses penerbitan sertifikat tidak memakan waktu lama. 

3. Sebaiknya estimasi waktu terbit dan pembagian sertifikat tidak 30 hari, 

karena 30 hari adalah waktu yang lama. 

4. Penambahan sarana prasarana untuk menunjang keefektifitasan kinerja 

para tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

5. Selalu mengevaluasi para tim yang  terlibat dalam  kegiatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap, guna untuk mengetahui kompetensi dan 

peningkatan kinerjanya. 
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