
 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peralihan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Lelang di Kota Metro 

dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pendaftaran hak milik 

atas tanah yang diperoleh melalui lelang dilakukan pada Kantor Pertanahan 

Kota Metro dengan mengikuti syarat dan prosedur pendaftaran tanah 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah, yang meliputi:  

(a) Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas lengkap ke 

Loket 1  

(b) Petugas Loket 1 meneliti fisik dokumen dan memberikan surat tanda 

terima, jika lengkap diserahkan kepada petugas Loket 2 dan diserahkan 

kembali kepada pemohon 

(c) Petugas Loket 2 membuat surat perintah setor dan pemohon melakukan 

pembayaran ke petugas Loket 3 

(d) Petugas Loket 3 menerima biaya dan memberi kuitansi, pemohon kemudian 

menyerahkan dokumen kepada petugas Loket 2. 
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(e) Petugas Loket 2 melakukan pencatatan dan dokumen diserahkan kembali, 

lalu pemohon menyerahkan dokumen ke Kepala Sub Seksi Peralihan 

Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(f) Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah mempelajari dokumen dan membuat disposisi kemudian dokumen 

diserahkan ke petugas buku tanah dan sertipikat.  

(g) Petugas buku tanah dan sertipikat mencatat peralihan tersebut pada buku 

tanah dan sertipikat dan menyerahkan dokumen ke Kepala Sub Seksi 

Peralihan Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk 

dikoreksi dan dibubuhkan paraf pencatat 

(h) an peralihan pada buku tanah dan sertipikat  

(i) Petugas Pembukuan melakukan pembukuan, setelah sertipikat selesai maka 

diserahkan pada pemohon. 

 

2. Faktor-faktor yang menghambat pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

melalui lelang di Kota Metro terdiri dari:  

a. Faktor masyarakat, yaitu adanya kecenderungan pemenang lelang tidak 

segera mendaftarkan tanah yang dimenangkannya melalui proses lelang. 

b. Faktor sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya jumlah unit komputer 

pada Kantor Pertanahan Kota Metro, sehingga beberapa proses pendaftaran 

dilakukan secara manual.   

c. Faktor Petugas, yaitu  masih kurangnya petugas Kantor Pertanahan yang 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

pendaftaran peralihan hak milik tanah, baik secara lelang, jual beli, warisan 

dan sebagainya. 
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B. Saran   

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Pihak Kantor Pertanahan Kota Metro hendaknya meningkatkan intensitas 

penyuluhan  atau sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah kepada 

seluruh lapisan masyarakat di Kota Metro. Selain itu  Pihak Kantor Pertanahan 

Kota Metro hendaknya meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Balai 

Lelang, agar setiap masyarakat yang memenangkan lelang tanah sesegara 

mungkin untuk mendaftarkan tanah yang dimenangkannya pada Kantor 

Pertanahan Kota Metro 

2. Pihak Kantor Pertanahan Kota Metro hendaknya meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan para petugas yang memberikan pelayanan pendaftaran tanah 

kepada masyarakat, dengan cara mengikutsertakan para pegawai dalam 

berbagai pendidikan dan pelatihan dalam bidang pelayanan  pendaftaran tanah, 

baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Selain itu hendaknya 

dilaksanakan penambahan jumlah sarana dan prasarana yang menunjang 

pelayanan pendaftaran tanah, seperti komputer dan sistem informasi pelayanan.   

 

 


