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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan terpadu dari seluruh 

pengalaman belajar sebelumnya kedalam program pelatihan berupa kinerja dalam 

semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) juga merupakan sarana dalam proses pembentukan 

kemampuan dan kompetensi Mahasiswa sebagai tenaga professional. Dalam laporan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, membahas beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, 

kendala yang dihadapi dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang 

dihadapi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung. 

Penempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi di beberapa bagian dengan 

bidang kerja yang berbeda. Pada bagian Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) yang 

dikerjakan secara rutin adalah pengarsipan berkas, percetakan hubungan hukum 

pertanahan, membuat laporan keuangan, menerima dan mencatat berkas buku 

kendali, mengecap, menggaris dan menulis nomor bidang pada sertifikat, membuat 

data cetak sertifikat, menginput data pegawai. 

KataKunci: PKL, Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, Penataguna
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat 

Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas Mahasiswa 

dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan 

Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian Program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) adalah penerapan ilmu pengetahuan di Institusi maupun 

Perusahaan yang menjadi mitra program Praktik Kerja Lapangan. 

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi dari kegiatan 

belajar yang telah ditempuh oleh Mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia. Praktik Kerja Lapangan dapat diartikan sebagai sarana pelatihan 

mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten 

pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian Praktik Kerja Lapangan adalah 

suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke 

dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan 

dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. Praktik Kerja Lapangan 

diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan Dosen 

Pembimbing yang memenuhi syarat. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah 

satu syarat yang harus ditempuh oleh Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir 

perkuliahan jenjang Strata Satu (S1). 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak Perguruan Tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. 

Penulis memilih Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (ATR/BPN) karena sesuai 

dengan jurusan yang dipilih, yaitu pengelolaan data, pengarsipan data, dan 
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mengaplikasikan computer (word processing). Serta, ingin mengetahui proses 

mengolah data dan mendapatkan data-data. 

1.2. Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu: 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

2. Melatih Mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan 

dunia kerja. 

3. Melatih disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas dengan tim atau mandiri sehingga menambah pengalaman. 

1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Kegunaan PKL untuk mengakumulasikan dari kegiatan belajar yang 

telah ditempuh oleh Mahasiswa di FTIK Teknokrat. PKL merupakan sarana 

pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang 

kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian PKL adalah suatu 

kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam 

program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan 

penerapan ilmu yang telah dipelajari.  

1.3.1. Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengakomondasikan antara konsep atau teori yang di 

peroleh dari perkuliahan dengan kenyataan oprasional lapangan kerja 

sesungguhnya. 

2. Mahasiswa dapat meningkatkan dan memantapkan sikap profesional 

dalam usaha pembekalan untuk terjun ke lapangan pekerjaan yang 

sebenarnya. 

3. Meningkatkan pola pikir dalam menghadapi masalah-masalah didalam 

melakukan pekerjaan.  

4. Sebagai media pengenal antara lingkungan kerja dan kampus. 
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1.3.2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) 

1. Dalam proses pendidikan dapat lebih siap untuk berintegrasi antara 

Mahasiswa dengan para praktisi di lapangan sehingga kurikulum 

Perguruan Tinggi dapat di sesuaikan dengan kebutuhan. 

2. Merupakan sarana komunikasi langsung antara pihak Fakultas dengan 

Perusahaan. 

  1.3.1  Bagi Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kwalitas Perusahaan serta ikut memajukan pembangunan 

dalam bidang pendidikan. 

2. Membantu menyelesaikan masalah yang dialami dan meringankan 

pekerjaan karyawan. 

3. Sebagai wadah kerjasama antara Pemerintah dengan Pendidikkan. 

1.4. Tempat PKL 

Kegiatan Prakik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung (ATR/BPN) yang 

beralamat Jl. Drs. Warsito No. 5, Teluk Betung Bandar Lampung, adapun denah 

lokasi dan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kota Bandar Lampung (ATR/BPN) dapat dilihat pada Gambar 1.1.dan 

Gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 1 Denah Lokasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung. 
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1.5.Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan di laksanakan sesuai jadwal yang telah di tentukan  

yang di laksanakan pada tanggal 09 juli2018 sampai dengan 01 september 2018 

dengan waktu kerja pada pukul 08.00 WIB s.d. 16.30 WIB pada hari senin sampai 

dengan kamis, sedangkan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di laksanakan pada 

hari jumat. 

 

Gambar 1. 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kantor Pertanahan Kota 

Bandar Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1.  Sejarah Perusahaan 

Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung adalah suatu lembaga 

Pemerintah  Departemen yang terakhir dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No.10 Tahun 2006. Badan ini merupakan peningkatan status, 

hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tanah sudah bukan sekedar merupakan 

masalah agraria yang selama di identikan dengan pertanian. Tanah telah 

berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi 

ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi politik, bahkan dimensi pertahanan 

dan keamanan. Tugas yang sedemikan luas tersebut diatas terlalu besar untuk 

dilakukan oleh suatu Direktorat Jendral pada suatu departemen dalam Negeri. 

Diperlukan suatu Badan yang lebih tinggi dan berada langsung dibawah kendali 

Presiden, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan otoritas yang seimbang. 

Untuk itulah, dibentuk Badan Pertanahan Nasional dengan tugas melaksanakan 

tugas Pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.  

Sedangkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung 

adalah Instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kantor 

Badan Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung dipimpin oleh 

seorang Kepala, dibantu masing-masing oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala 

Bidang survei, Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Bidang Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah, Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Kepala 

Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Bidang 

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 
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2.1.1.Visi dan Misi 

Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) Kota Bandar Lampung yaitu: 

a. Visi 

Visi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) Kota Bandar Lampung adalah: 

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan 

untuksebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan 

sistemkemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. 

b. Misi 

Misi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) Kota Bandar Lampung adalah: 

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan 

untuk: 

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat,penciptaan sumber-sumber baru 

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 

pendapatan,serta pemantapan ketahanan pangan. 

2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 

bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 

3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh 

tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan 

pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di 

kemudian hari. 

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang 

akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. 

Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip 

dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. 
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2.1.2 Logo Perusahaan 

Pada Gambar 2.1 merupakan Logo Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Logo Perusahaan 

Sumber:www.kot-bandarlampung.atrbpn.go.id,2018 

 

Makna Lambang Logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung 

1. 4 (empat) Butir Padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan 

memaknai atau melambangkan 4 (empat) tujuan Penataan Pertanahan yang 

akan dan telah dilakukan Kementerian ATR/BPN yaitu: 

1. Kemakmuran. 

2. Keadilan. 

3. Keberlanjutan. 

4. Harmoni Sosial. 

2. Lingkaran Bumi melambangkan sumber penghidupan manusia memaknai 

atau melambangkan wadah atau untuk berkarya bagi Kementerian 

ATR/BPN yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di 

dalam bumi yang meliputi tanah dan udara. 

3. Gelombang Hijau dan BiruGelombang warna hijau melambangkan 

lingkungan yang terjaga, biru melambangkan warna air yang memaknai 

tugas Kementerian ATR/BPN yang berhubungan langsung dengan 

pemanfaatan ruang, tanah dan air. 
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4. Sumbu melambangkan poros keseimbangan 

3 (tiga) garis lintang. 

3 (tiga) garis bujur. 

Memaknai atau melambangkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mendasari 

lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

5. Bangunan Gedung dan Pohon sebagai simbol kekuatan, tekad yang bulat, 

keberlanjutan, dan sinergitas memaknai pelaksanaan secara konsisten 

dalam menangani, menyelesaikan dan mengutamakan hak serta 

menuntaskan kewajiban dengan penuh konsistensi, tertib, disiplin sesuai 

kebijakan yang berlaku. Lambang ini juga bermakna penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang selaras sesuai dengan tata ruang. 

2.1.3 Tugas dan Fungsi Perusahaan 

Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang 

pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Ada beberapa fungsi dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, ATR/BPN menyelenggarakan fungsi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 

3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan. 

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan. 

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di 

bidang pertanahan. 

6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. 

7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 

8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan 

wilayah-wilayah khusus. 

9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 

10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 

11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 
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12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di 

bidang pertanahan. 

13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 

14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di 

bidang pertanahan. 

15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 

16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 

17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang 

pertanahan. 

18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 

19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang 

pertanahan. 

20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan 

hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan tentang 

hubungan kerja sama antara orang-orang yang menjalankan keaktifan Perusahaan 

termasuk hubungan masing-masing kegiatan atau fungsi yang menjadi dasar 

dalam organisasi yaitu wewenang dan tanggung jawab. Bagan Organisasi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung (ATR/BPN) dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi ATR/BPN 

Penjelasan Struktur Organisasi ATR/BPN yang telah dilampirkan pada Gambar 2.2. 

a. Kepala Kantor. 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: 

1) Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 

2) Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian dan 

3) Kepala Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). 

c. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan: 

1) Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik. 

2) Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. 

d. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan: 

1) Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

2) Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah dan 

3) Kepala Sub Seksi Pemeliharaan data Hak Tanah dan Pembinaan 

Penjabatan Pembuata Akta Tanah (PPAT). 

e. Kepala Seksi Penataan Pertanahan: 

1) Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu. 

2) Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah. 
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f. Kepala Seksi Pengadaan Tanah: 

1) Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian 

Tanah. 

2) Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penrtapan Tanah 

Pemerintah. 

g. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan: 

1) Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara 

Pertanahan. 

2) Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan. 

h.  Kelompok Jabatan Fungsional: 

 1)  Asisten Verifikator Berkas. 

 2)  Asisten Pengadminitrasi Umum. 

 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

2.3.1 Kepala KantorPertanahan 

Kepala kantor badan pertanahan kota bandar lampung yang memiliki tugas 

dan bertanggung jawab sebagai berikut: 

1. Mengusulkan rencana kegiatan dan penganggaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pertanahan di wilayah kerjanya berdasarkan rencana 

strategis dan program Kantor Wilayah BPN Provinsi. 

2. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan urusan tata usaha, 

kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, pelaksanaan 

perundang-undangan dan kebijakan pertanahan serta pelayanan pertanahan 

di wilayah kerjanya. 

3. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan, perijinan, 

dan rekomendasi di bidang pertanahan di wilayah kerjanya. 

4. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan  survei, pengukuran, 

dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, 

pemetaan tematik, dan survei potensi tanah di wilayah kerjanya. 

5. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan penatagunaan tanah, 

landreform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir,  

pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu di wilayah kerjanya. 
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6. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan pengusulan dan 

pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan 

data pertanahan dan administrasi tanah aset Pemerintah di wilayah 

kerjanya. 

7. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan 

pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan 

tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kerjanya. 

8. Memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan penanganan konflik, 

sengketa, dan perkara pertanahan di wilayah kerjanya.Memantau  dan 

mengevaluasi kegiatan tata usaha, survei pengukuran dan pemetaan, hak 

tanah dan pendaftaran tanah, pengaturan  dan penataan pertanahan,  

pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat,  dan pengkajian 

dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan sesuai dengan peraturan 

perundangan serta kebijakan yang telah ditetapkan BPN RI  agar dapat 

mewujudkan visi dan misi BPN RI. 

9. Memberikan penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 

Pemerintah dan swasta. 

10. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pengendalian dengan  

pemangku kepentingan pengguna tanah di lingkup Kabupaten/Kota. 

11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT  sesuai 

kewenangan yang  ditetapkan oleh Kepala BPN RI. 

12. Mengendalikan pengelolaan  Sistem Informasi Manajemen Pertanahan 

Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

2.3.3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Merupakan kepala sub bagian tata usaha yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Menyusun program dan rencana kerja (target dan realisasi Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP), Rencana Kerja Anggaran Kementrian 

Lembaga (RKA-KL) dan revisi anggaran). 
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2. Mengelola aggaran dan penatausahaan. 

3. Melakukan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian. 

4. Menyelenggarakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan. 

5. Menyelenggarakan peningkatan tata kelola pertanahan. 

6. Pembayaran gaji dan tunjangan. 

7. Menyelenggarakan layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran. 

8. Mengelola peralatan fasilitas perkantoran (unit). 

9. Mengkoordinir distribusi blangko sertifikat. 

10. Mengkoordinir penataan aset dan Barang Milik Negara (BMN) serta 

Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

11. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. 

12. Mengkoordinir bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis dalam melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian 

perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan 

pertanahan sertapengelolaan data dan informasi. 

13. Mengkoordinir sasaran kerja pegawai dan formulir - formulir di bidang 

kepegawaian. 

14. Mengkoordinir Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) pejabat 

fungsional ke kantor wilayah BPN. 

15. Mengkoordinir rencana mutasi, promosi dan kenaikan pangkat sesuai 

kewenangan. 

16. Mengkoordinir perjalanan dinas dan daftar inventarisasi penggunaan 

perjalanan dinas dilingkungan. 
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17. Mengkoordinir surat keputusan penunjukan panitia pengadaan barang dan 

jasa, pejabat pengadaan. 

18. Mengkoordinir sarana dan prasarana serta petugas loket yang profesional 

untuk pelayanan. 

19. Mengkoordinir bahan dalam rangka penyusunan laporan BMN, Sistem 

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Unit Akuntansi 

Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPB), laporan keadaan pegawai dan 

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dilingkungan kantor pertanahan. 

2.3.4. Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan 

akuntabilitas kinerja Pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi. 

2. Menyiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. 

3. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian 

Lembaga (RKA-KL) serta bahan-bahan pendukungnya (Term Of 

Reference/TOR dan Rincian Anggaran Belanja/RAB). 

4. Menyiapkan Konsep Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk 

ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan usulan revisi Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Kanwil serta konsep revisi POK 

untuk ditetapkan oleh KPA. 

2.3.5. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian 

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

pedoman, dan landasan kerja, tugasnya sebagai pedoman dan landasan 

kerja. 

2. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis dalam melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, 

perlengkapan rumah tangga sarana dan prasarana koordinasi pelayanan 

pertanahan serta pengelolahan data dan informasi. 
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3. Membuat daftar nominative pegawai yang memenuhi persyaratan untuk 

kenaikan pangkat dan menyiapkan usulan kenaikan pangkatnya. 

4. Menghimpun sasaran kinerja pegawai (SKP), daftar hadir dan 

formulir-formulir dibidang kepegawaian. 

5. Menyusun konsep surat keputusan penunjukan panitia pengadaan 

barang/jasa, panitia pemeriksaan dan penerimaan barang, pengelolaan 

barang serta SKpenanggung jawab kendaraandinas. 

6. Menyiapkan sarana prasarana serta petugas loket yang professional untuk 

pelayanan yang meliputi pelayanan informasi, penerimaan/penelitian 

berkas, pembayaran/keuanggan dan penyerahan produk. 

7. Menyusun rencana kebutuhan dan melakukan urusan pengadaan 

barang-barang inventaris, blanko dan ATK pertanahan serta melakukan 

pendistribusian barang-barang inventaris, blanko (sertifikat dan daftar 

isian), ATK, kepala unit kerja dilikungan kantor pertanahan. 

8. Menyiapkan sarana prasaranarapat pimpinan danrapat Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 

9. Menyiapkan laporan barang milik negara. 

2.3.6. Kepala Urusan Keuangan dan BMN 

Memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Menyiapkan Konsep SK pengelola keuangan (bendahara Penerima, 

Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan 

Perintah Pembayaran (P4), Surat Perintah Membayar (SPM), Pengelola 

Daftar Gaji (PDG) dan SK Kegiatan Lainnya. 

2. Menyiapkan dan menghimpun Laporan Keadaan Kas Anggaran (LKKA) 

dan Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan (LKKUP). 

3. Menyiapkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal 

(inspektorat, BPK dan BPKP). 

4. Menyiapkan daftar gaji dan pembayaran gaji serta menyiapkan usulan biaya 

pindah, mutasi dan pensiun ke Kanwil BPN. 
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2.3.7. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan 

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Menerima dan menginventarisasi laporan Penjabat Pembuatan Akta Tanah 

(PPAT). 

2. Mempersiapkan bahan pembinaan dan penilaian pelaksanaan tugas 

terhadap PPAT/PPATS. 

3. Mengevaluasi laporan PPAT. 

4. Mengkompilasi laporan PPAT di wilayah kerjanya sebagai bahan laporan 

ke kanwil. 

5. Mempersiapkan surat pengantar penunjukan camat sebagai PPATS. 

6. Melakukan pembinaan dan Mempersiapkan surat teguran kepada PPAT. 

 

2.3.8. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan 

Memiliki tugas dan tanggung jawabsebagai berikut: 

1. Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh subseksi 

pendaftaran hak sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta monitoring 

pelaksanaannya. 

2. Melaksanakanpengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan 

mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, 

perpanjangan waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, 

penetapan dan atau rekomendasi perpanjangan waktu pembayaran uang 

pemasukan atau pendaftaran hak tanah perorangan. 

3. Melakukan pencatatan, pengagendaan, penelaahan dan penganalisaan 

permohonan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, serta penyiapan 

penetapan pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan 

haknya, perpanjangan pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran 

hak dan inventarisasi serta pelaporan data hak milik, hak guna bangunan 

dan hak pakai. 

4. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan mekanisme pelayanan 

penetapan hak tanah. 



17 

 

 

 

  

 

5. Meneriama dan Meneliti kelengkapan berkas dan memproses permohonan 

yang masuk. 

6. Membuat rekomendasi/usulan permohonan hak ke kanwil BPN. 

7. Memeriksa pencatatan permohonan yang masuk dan penyelesaian ke dalam 

buku register permohonan hak. 

8. Memeriksa pendataan/pemeriksaan lapang terhadap lokasi yang dimohon 

haknya. 

9. Memeriksa risalah hasil pemeriksaan Panitia dan risalah pengolahan data. 

10. Membuat dokumentasi permohonan hak atas tanah. 

 

2.3.9. Kepala Seksi Penataan Pertanahan 

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Merumuskan rencana persediaan, persediaan, peruntukan, penggunaan dan 

pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah Kabupaten/Kota dan 

kawasan lainnya. 

2. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi tanah 

dengan luasan tertentu. 

3. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan 

pengeluaran tanah dari obyek landreform. 

4. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform. 

5. Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang 

terkena ketentuan landreform. 

6. Melakukan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi 

tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform 

dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform. 

7. Melaporkan hasil kegiatan pengaturan dan penatagunaan tanah. 

2.3.10. Kepala Seksi Pengadaan Tanah 

Beberapa tugas dan tanggung jawan kepala seksi pengadaan tanah 

1. Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh subseksi 

pendaftaran hak sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta monitoring 

pelaksanaannya. 
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2. Melaksanakanpengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan 

mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, 

perpanjangan waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, 

penetapan dan atau rekomendasi perpanjangan waktu pembayaran uang 

pemasukan atau pendaftaran hak tanah perorangan. 

3. Melakukan pencatatan, pengagendaan, penelaahan dan penganalisaan 

permohonan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, serta penyiapan 

penetapan pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan 

haknya, perpanjangan pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran 

hak dan inventarisasi serta pelaporan data hak milik, hak guna bangunan 

dan hak pakai. 

4. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan mekanisme pelayanan 

penetapan hak tanah. 

5. Meneriama dan Meneliti kelengkapan berkas dan memproses permohonan 

yang masuk. 

6. Membuat rekomendasi/usulan permohonan hak ke Kanwil BPN. 

7. Memeriksa pencatatan permohonan yang masuk dan penyelesaian ke dalam 

buku register permohonan hak. 

8. Memeriksa  pendataan/pemeriksaan lapang terhadap lokasi yang dimohon 

haknya. 

9. Memeriksa risalah hasil pemeriksaan Panitia A dan risalah pengolahan data. 

10. Membuat dokumentasi permohonan hak atas tanah. 

2.3.11. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan 

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Merencanakan, mengkaji, menelaah, meneliti, mengevaluasi dan   

menganalisa kegiatan pengendalian dan pengelolaan pertanahan dan 

penganggarannya. 

2. Mempersiapkan bahan, referensi, peralatan dan data hak atas tanah,   

kebijakan dan program pertanahan, tanah negara, tanah terlantar dan tanah 

kritis untuk kegiatan analisis. 
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3. Mempersiapkan metode dan teknik analisis kegiatan pengendalian dan 

pengelolaan pertanahan dan penganggaran. 

4. Membuat konsep awal dan konsep akhir untuk analisis kegiatan 

pengendalian dan pengelolaan pertanahan. 

5. Melakukan observasi, koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait. 

6. Membuat kesimpulan, saran-saran dan atau rekomendasi kegiatan   

pengendalian dan pengelolaan pertanahan dan penganggaran. 

7. Membuat laporan pelaksanaan anggaran dan laporan pelaksanaan kegiatan 

analisis pengendalian dan pengelolaan pertanahan. 

8. Mengevaluasi dan memantau kegiatan pengendalian dan pengelolaan 

pertanahan. 

9. Mengidentifikasi, meninjau, mengamati, mencatat dan mengelola data 

tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis dalam rangka pengendalian 

dan pengelolaan pertanahan. 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

2.3.12. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik 

Kegiatan Tugas Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar 

dan Tematik sebagai berikut: 

1. Menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Seksi Survey Pengukuran dan 

Pemetaan. 

2. Melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan 

perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, 

pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi. 

3. Melaksanakan perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas 

kawasan/wilayah. 

4. Melaksanakan pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan 

perairan. 

5. Melaksanakan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan 

pemetaan tematik dan potensi tanah. 

6. Melaksanakan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai 

tanah. 

7. Menyusun dan menandatangani surat tugas pengukuran. 
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8. Memeriksa, mengoreksi dan menandatangani peta bidang tanah. 

9. Memeriksa, mengoreksi dan menandatangani surat ukur. 

10. Melakukan kosultasi teknis ke kantor wilayah ATR/BPN. 

11. Melaksanakan pembinaan surveyor berlisensi dan atau pejabat penilai 

tanah. 

12. Melakukan kendali pengolahan data pengukuran dan pemetaan. 

13. Melaksanakan evaluasi pekerjaan survei, pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah. 

14. Memeriksa hasil pengukuran kerangka Titik Dasar Titik (TDT) dan peta 

dasar. 

15. Melaksanakan pemeliharaan peralatan teknis. 

2.3.13. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kegiatan tugas jabatan kepala sub seksi penetapan hak tanah dan 

pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 

terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 

2. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan 

kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan 

kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan 

tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis. 

3. Mengkoordinasikan dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, 

peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program 

pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, 

dan tanah kritis. 

4. Menyiapkan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan 

rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi, dan pensinergian, 

kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah 

negara, tanah terlantar, dan tanah kritis. 

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan 

mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 
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6. Memanfaatkan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, untuk 

pembangunan. 

7. Mengelola basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan 

tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 

8. Menyiapkan usulan keputusan pembatalan penghentian hubungan hukum 

atas tanah terlantar. 

2.3.14. Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan  Kawasan Tertentu 

Kegiatan dan tugas jabatan kepala sub seksi penatagunaan tanah dan 

kawasan tertentu : 

1. Menyiapkan bahan rencana kerja. 

2. Penyiapkan bahan kegiatan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu. 

3. Menyiapkan layanan pertanahan untuk pertimbangan teknis pertanahan, 

dalam ijin perubahan penggunaan tanah. 

4. Menyiapkan bahan laporan peningkatan penegakan hukum. 

5. Menyiapkan bahan laporan evaluasi. 

2.3.15. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian 

Tanah 

Kegiatan dan tugas jabatankepala sub seksi pemanfaatan tanah Pemerintah 

dan penilaian tanah: 

1. Mengkoordinir rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh subseksi 

pengaturan tanah Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta 

monitoring pelaksanaannya. 

2. Mengkoordinir  bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis dalam melakukan penelitian, telaahan, pengolahan urusan 

permohonan hak gua usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak 

pengelolaan atas tanah, tanah Pemerintah dan badan hukum Pemerintah, 

penyiapan bahan perijinan, rekomendasi dan pembinaannya serta 

mengadministrasikan atas tanah yang dijkuasai dan atau milik negara dan 

daerah. 

3. Mengkoordinir dan mensistimatisasikan data dan informasi yang 

berhubungan dengan penelitian, telaahan, pengolahan urusan permohonan 

hak guna usaha, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak 
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pengelolaan atas tanah, tanah Pemerintah dan badan hukum Pemerintah, 

penyiapan bahan perijinan, rekomendasi dan pembinaannya serta 

mengadministrasikan atas tanah yang dijkuasai dan atau milik negara dan 

daerah. 

4. Mengkoordinir pendataan tanah-tanah yang digunakan oleh Instansi 

Pemerintah yang secara fisik telah dipergunakan maupun tanah-tanah yang 

belum dipergunakan tetapi telah menjadi aset suatu Instansi Pemerintah. 

5. Mengkoordinir inventarisasi tanah Pemerintah. 

6. Mengkoordinir penelitian kelengkapan berkas dan menelaah berkas 

permohonan pengaturan tanah Pemerintah. 

7. Mengkoordinir konsolidasi data penerbitan SK Penetapan Hak Instansi 

Pemerintah. 

8. Mengkoordinir penelitian surat dan bukti hak tanah yang menjadi aset suatu 

Instansi Pemerintah. 

9. Mengkoordinir pembuatan risalah pengolahan data dan menyiapkan naskah 

SK Pemberian Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah dan hak atas tanah yang 

diberikan diatas tanah pengelolaan. 

10. Mengkoordinir pelaksanaan Surat Perintah Kerja penyelesaian pemberian 

hak atas tanah dan sertifikasinya dengan Instansi Pemerintah. 

2.3.16. Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara 

Pertanahan 

Kegiatan dan tugas jabatankepala sub seksi penanganan sengketa, konflik 

dan perkara pertanahan: 

1. Menganalisis masalah pertanahan sebagai bahan persiapan mediasi. 

2. Membuat konsep undangan mediasi untuk para pihak. 

3. Melaksanakan gelar mediasi atas sengketa dan konflik pertanahan. 

4. Menganalisis akar masalah pertanahan yang menjadi penyebab Sengketa 

dan Konflik Pertanahan. 

5. Melaksanakan penelitian dan peninjauan kelapangan.  

6. Melaksanakan gelar internal atas sengketa dan konflik pertanahan. 

7. Melaporkan hasil gelar internal kepada pimpinan.  

8. Menyiapkan bahan pendukung untuk saksi ahli. 
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2.3.17. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 

Kegiatan dan tugas jabatanKepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral: 

1. Menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Seksi Survey Pengukuran dan 

Pemetaan. 

2. Melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan 

perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, 

pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi. 

3. Melaksanakan perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas 

kawasan/wilayah. 

4. Melaksanakan pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan 

perairan. 

5. Melaksanakan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan 

tematik dan potensi tanah. 

6. Melaksanakan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. 

7. Menyusun dan menandatangani surat tugas pengukuran. 

8. Memeriksa, mengoreksi dan menandatangani peta bidang tanah. 

9. Memeriksa, mengoreksi dan menandatangani surat ukur. 

10. Melakukan kosultasi teknis ke kantor wilayah BPN. 

11. Melaksanakan pembinaan surveyor berlisensi dan atau pejabat penilai tanah. 

12. Melakukan kendali pengolahan data pengukuran dan pemetaan. 

13. Melaksanakan evaluasi pekerjaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang 

tanah. 

14. Memeriksa hasil pengukuran kerangka TDT dan peta dasar. 

15. Melaksanakan pemeliharaan peralatan teknis. 

2.3.18. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah 

Kegiatan dan tugas jabatan kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah: 

1. Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh subseksi 

pendaftaran hak sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta monitoring 

pelaksanaannya. 

2. Melaksanakanpengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan 

mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, 
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perpanjangan waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, 

penetapan dan atau rekomendasi perpanjangan waktu pembayaran uang 

pemasukan atau pendaftaran hak tanah perorangan. 

3. Melakukan pencatatan, pengagendaan, penelaahan dan penganalisaan 

permohonan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, serta penyiapan 

penetapan pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan haknya, 

perpanjangan pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak dan 

inventarisasi serta pelaporan data hak milik, hak guna bangunan dan hak 

pakai. 

4. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan mekanisme pelayanan 

penetapan hak tanah. 

5. Meneriama dan Meneliti kelengkapan berkas dan memproses permohonan 

yang masuk. 

6. Membuat rekomendasi/usulan permohonan hak ke kanwil BPN. 

7. Memeriksa pencatatan permohonan yang masuk dan penyelesaian ke dalam 

buku register permohonan hak. 

8. Memeriksa  pendataan/pemeriksaan lapang terhadap lokasi yang dimohon 

haknya. 

9. Memeriksa risalah hasil pemeriksaan Panitia A dan risalah pengolahan data. 

10. Membuat dokumentasi permohonan hak atas tanah. 

2.3.19. Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah 

Kegiatan dan tugas jabatankepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah: 

1. Membuat bahan rencana kerja. 

2. Menyiapkan bahan kegiatan landreform dan konsolidasi tanah. 

3. Menyiapkan layanan pertanahan untuk resume dan risalah penyelesaian 

masalah konsolidasi. 

4. Menyiapkan bahan laporan penegakan hukum pertanahan. 

5. Menyiapkan bahan laporan evaluasi. 
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2.3.20. Kepala Sub Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah 

Pemerintah 

Kegiatan dan tugas jabatan kepala Sub Seksi Fasilitasi Pengadaan dan 

Penetapan Tanah Pemerintah: 

1. Mengkoordinir rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh subseksi 

pengaturan tanah Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta 

monitoring pelaksanaannya. 

2. Mengkoordinir  bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis dalam melakukan penelitian, telaahan, pengolahan urusan 

permohonan hak gua usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak 

pengelolaan atas tanah, tanah Pemerintah dan badan hukum Pemerintah, 

penyiapan bahan perijinan, rekomendasi dan pembinaannya serta 

mengadministrasikan atas tanah yang dikuasai dan atau milik negara dan 

daerah. 

3. Mengkoordinir dan mensistimatisasikan data dan informasi yang 

berhubungan dengan penelitian, telaahan, pengolahan urusan permohonan 

hak guna usaha, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak 

pengelolaan atas tanah, tanah Pemerintah dan badan hukum Pemerintah, 

penyiapan bahan perijinan, rekomendasi dan pembinaannya serta 

mengadministrasikan atas tanah yang dijkuasai dan atau milik negara dan 

daerah. 

4. Mengkoordinir pendataan tanah-tanah yang digunakan oleh Instansi 

Pemerintah yang secara fisik telah dipergunakan maupun tanah-tanah yang 

belum dipergunakan tetapi telah menjadi aset suatu Instansi Pemerintah. 

5. Mengkoordinir inventarisasi tanah Pemerintah. 

6. Mengkoordinir penelitian kelengkapan berkas dan menelaah berkas 

permohonan pengaturan tanah Pemerintah. 

7. Mengkoordinir konsolidasi data penerbitan SK Penetapan Hak Instansi 

Pemerintah. 

8. Mengkoordinir penelitian surat dan bukti hak tanah yang menjadi aset suatu 

Instansi Pemerintah. 
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9. Mengkoordinir pembuatan risalah pengolahan data dan menyiapkan naskah 

SK Pemberian Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah dan hak atas tanah yang 

diberikan diatas tanah pengelolaan. 

10. Mengkoordinir pelaksanaan Surat Perintah Kerja penyelesaian pemberian 

hak atas tanah dan sertifikasinya dengan Instansi Pemerintah. 

 

2.3.21. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan 

Kegiatan dan tugas jabatan kepala sub seksi pengendalian pertanahan: 

1. Menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan 

identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta 

menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam 

rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah; 

pemantauan, evaluasi, harmonisasi, dan pensinergian kebijakan dan 

program pertanahan dan sektoral  dalam pengelolaan tanah negara, 

penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.  

2. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subseksi 

Pengendalian Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta 

melaksanakan monitoring pelaksanaannya. 

3. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis dalam menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan 

inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah 

penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan 

pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak 

atas tanah; pemantauan, evaluasi, harmonisasi, dan pensinergian kebijakan 

dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, 

penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. 

4. Mengumpulkan,menghimpundan mensistimatisasikan/mengolahdata dan 

informasi yang berhubungan  dengan pengelolaan basis data dan 

melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan 

langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban 

dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang 

hak atas tanah; pemantauan, evaluasi, harmonisasi, dan pensinergian 
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kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah 

negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. 

5. Menyiapkan bahan usulan penetapan tanah menjadi obyek landreform, 

penguasaan tanah obyek landreform untuk pengelolaan basis data, 

melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran dan langkah 

penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan 

pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak 

atas tanah. 

 

2.3.22. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan data Hak Tanah dan Pembinaan 

PPAT 

Kegiatan dan tugas jabatankepala sub seksi pemeliharaan data hak tanah 

dan pembinaan PPAT: 

1. Menerima dan menginventarisasi laporan PPAT. 

2. Mempersiapkan bahan pembinaan dan penilaian pelaksanaan tugas 

terhadap PPAT/PPATS. 

3. Mengevaluasi laporan PPAT. 

4. Mengkompilasi laporan PPAT di wilayah kerjanya sebagai bahan laporan 

ke kanwil. 

5. Mempersiapkan surat pengantar penunjukan camat sebagai PPATS. 

6. Melakukan pembinaan dan Mempersiapkan surat teguran kepada PPAT. 

2.3.23. Kelompok Jabatan Fungsional Umum 

Pada kelompok jabatan funsional di Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) memiliki masing-masing tugas 

sebagai berikut: 

2.3.23.1 Asisten Verifikator Berkas  

Kegiatan tugas dan tanggung jawabasisten verifikator berkas: 

1. Menerima berkas permohonan dan kelengkapan berkas dari pengguna 

layanan. 

2. Memeriksa kelengkapan administrasi berkas permohonan. 

3. Menginformasikan kepada pengguna layanan tentang kelengkapan 

berkas yang harus dipenuhi menurut jenis layanan. 
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4. Meng-entry berkas permohonan ke dalam sistem (mendaftar register 

permohonan). 

5. Mencetak dan menyerahkan dokumen biaya pelayanan kepada 

pengguna layanan. 

6. Mengelola berkas permohonan. 

7. Menyerahkan berkas permohonan kepada pimpinan untuk diproses 

sesuai ketentuan dan tugas pokok dan fungsi. 

8. Mencetak dan menyerahkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) 

kepada pengguna layanan. 

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

2.3.23.2 Asisten Pengadministrasi Umum 

Kegiatan dan tugas asisten pengadminitasi umum: 

1. Mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk dan surat 

keluar/Surat Keputusan. 

2. Menatausahakan tembusan  lembar  disposisi  sesuai  dengan  

tata  naskah  kearsipan  dan  kode klasifikasi. 

3. Menggandakan surat sesuai kebutuhan. 

4. Mengumpulkan dan mengelompokkan/ menjilid dokumen sesuai 

jenis surat/arsip. 

5. Mengetik surat-surat dinas. 

6. Memberi pelayanan administrasi dokumen kesejahteraan pegawai. 

7. Memberi pelayanan nomor surat. 

8. Memberi kode surat/arsip untuk memudahkan pengecekan/ pencarian 

dokumen. 

9. Membuat buku kontrol peminjaman arsip. 

10. Membuat laporan bulanan dan tahunan mengenai persuratan dan 

pengarsipan dokumen. 

11. Menyiapkan ruang rapat sesuai dengan permintaan unit pengguna. 

12. Menyiapkan konsumsi (makan/snack) dalam rapat sesuai disposisi 

atasan. 

13. Menyiapkan dan mengoperasikan peralatan untuk menunjang 

kelancaran rapat. 
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14. Menyusun jadwal penggunaan ruang rapat dan mengawasi 

penggunaannya. 

15. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan rapat. 

16. Mengumpulkan laporan kegiatan unit kerja. 

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

  

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1.    Pelaksanaan PKL : FADEL MUHAMMAD, NPM 15312492 

3.1.1.  Bidang Kerja 

 Berdasarkan kebijakan dari pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

yaitu Bapak Sholin E.M Rajagukguk, S.E. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

selama 2 (dua) bulan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (ATR/BPN), Selama 3 (tiga) 

minggu penulis ditempatkan diBagian umum dan kepegawaian dan kemudian 

diminta untuk membantu dibagian Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) tepatnya 

dibagian arsip berkas buku tanah selama 3 (tiga) minggu oleh Bapak Zainal 

Abidin, S.H. 

Bagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab atas entry dan backup 

data serta memasukkan informasi riwayat kepegawaian kedalam aplikasi KKP 

(Komputerisasi Kegiatan Pertanahan), serta memproses menyelesaiakan 

administrasi kenaikan pangkat secara priodik, pemberhentian dan pensiun, 

kenaikan gaji berkala, pindah wilayah kerja serta merekapitulasi berkas usulan 

pemberian penghargaan. 

Adapun pekerjaan yang penulis lakukan dibagian umum dan kepegawaian  

adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Laporan Keuangan. 

2. Input Data Pegawai. 

3. Entry Data Buku Tanah. 

4. Ikut serta dalam pembagian Sertifikat Tanah. 

Sedangkan dibagian  asisten arsip buku tanah penulis diberikan tugas 

untuk memasukkan buku tanah dan menyusun buku tanah di dalam album yang 

sudah diberikan nomor urut sesuai buku tanah tersebut dan di bedakan menjadi 

Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP). 
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Adapun kegiatan rutin yang penulis kerjakan pada Bagian Arsip Buku 

Tanah adalah sebagai berikut : 

1. Memasukkan Buku Tanah ke dalam album buku tanah. 

3.1.2.  Pelaksanaan Kerja 

Selama Pelaksanaan kerja ditempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung (ATR/BPN), penulis ikut serta dalam berbagai 

kegiatan dan pelaksanaan kerjapada bagian Umum dan Kepegawaian sebagai 

berikut : 

1. Membuat Laporan Keuangan 

PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009) 

menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan 

keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam 

menilai perkembangan perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan 

untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat  

Dibagian ini penulis ditugaskan oleh Ibu Korina Damyati, S.E., 

M.M. Sebagai sub bagian kepala tata usahauntuk membuat laporan 

keuangan pembelian barang dan konsumsi kantor tanah kota bandar 

lampung, penulis diberikan data laporan keuangan dari bulan februari 

2018 sampai maret 2018 untuk menghitung pengeluaran pembelian 

barang dan konsumsi kantah kota bandar lampung selama bulan tersebut 

dengan menggunakan microsoft excel kemudian hasil nya dicetak lalu 

diberikan kembali kepada Ibu Korina Damyati, S.E., M.M. 

2. Input Data Pegawai 

Melapyu S.P Hasibuan dalam bukunya MSDM (1993 : 13), menyatakan 

bahwa pegawai adalah orang menjual jasa (pikiran dan tenaga) dan 

mendapat kompensasi (balas jasa) yang besarnya telah ditetapkan terlebih 

dahulu, dimana mereka wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan 

yang diberikan dan berhak memperoleh gaji sesuai dengan perjanjian. 

Pada kesempatan ini penulis ditugaskan oleh bapak Sholin 

E.M.Rajagukguk, S.E selaku staf urusan umum dan kepegawaian untuk 
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membantu melengkapi data pegawai yang meliputi Nama lengkap, 

Alamat, Jabatan dan Gaji pokok pada aplikasi kepegawaian (KKP). 

Dibagian ini Penulis diberikan album data pegawai untuk mengecek data 

pegawai jika ada data yang kurang lengkap maka penulis melengkapi data 

pegawai tersebut sesuai isi album yang telah diberikan. 

3. Entry Data Buku Tanah 

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, buku 

tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan 

data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada hak nya. Pada 

kesempatan ini penulis ditugaskan untuk mengambil album buku tanah 

dibagian arsip lalu mengentry data buku tanah sesuai nomor hak milik lalu 

mencetaknya, setelah selesai mengentry data buku tanah penulis 

mengembalikan album buku tanah tersebut ke bagian arsip. 

4. Pembagian Sertifikat Tanah ke Masyarakat Kelurahan Tanjung 

Baru  

Penulis ditugaskan oleh Ibu Korina Damyati,S.E., M.M. Selaku 

kasubag umum dan kepegawaian untuk membantu dalam melakukan 

pembagian sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Tanjung Baru 

sebanyak 200 sertifikat tanah, adapun persyaratandari kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung (BPN) untuk mengambil 

surat tanah yaitu sebagai berikut:  

1. surat pengantar dari kelurahan 

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

3. Kartu Keluarga (KK) dan 

4. Nomor Identifikasi Bidang (NIB).  

Ketika persyaratan sudah lengkap masyarakat akan diberikan 

surat tanda terima dan menandatangani surat tersebut untuk salah satu 

bukti bahwa sertifikat tanah telah diterima pemiliknya (yang berhak). 

Selanjutnya pada pelaksanaanPraktik Kerja Lapangan pada 

bagian arsip buku tanah adalah sebagai berikut : 

1. Memasukkan Buku tanah 
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Penulis ditugaskan untuk mengarsip buku tanah ke dalam album buku 

tanah sesuai nomor urut dan menyusun arsip buku tanah sesuai nomor urut dan 

buku tanah dibedakan dengan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik (HM), Hak 

Pakai (HP). 

3.1.3. Kendala Yang Dihadapi 

Adapun kendala yang dihadapi penulis pada saat Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (ATR/BPN) yaitu sebagai berikut: 

1. Pada saat pengambilan album buku tanah penulis mengalami kesulitan 

dalam pengambilan album buku tanah karena penataan arsip album buku 

tanah yangtidak sesuai no urut hak milik, sehingga menyulitkan pada 

proses pencarian data buku tanah. 

3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

Sesuai kendala yang sudah di jelaskan penulis merapikan dan menyusun 

album buku tanah sesuai nomor hak milik, lalu penulis  menyarankan kepada 

petugas arsip buku tanah agar ketika menyusun album buku tanah disesuaikan 

nomor urut hak miliknya  yang bertujuan untuk mempermudah pada saat 

pengambilan album selanjutnya. 

Menurut The Liang Gie (2000: 150-151), mengatakan untuk dapat 

menjadi petugas kearsipan yang baik diperlukan sekukrang-kurangnya 4 (empat) 

syarat yaitu:  

1. Ketelitian 

Pegawai dapat membedakan perkataan-perkataan, nama-nama atau 

angka-angka yang sepintas lalu tampaknya sama. Untuk itu di samping sikap jiwa 

yang cermat, ia harus pula mempunyai mata yang sempurna.  

2.   Kecerdasan  

Kecerdasan tidak perlu suatu pendidikan yang sangat tinggi. Tetapi, 

sekurang-kurangnya pegawai arsip harus dapat menggunakan pikirannya dengan 

baik. Karena itu ia harus memilih kata-kata untuk sesuatu pokok soal. Selain itu 

daya ingatnya juga cukup tajam sehingga ia tak melupakan sesuatu pokok soal 

yang telah ada kartu arsipnya.  
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3.   Kecekatan   

Pegawai arsip harus mempunyai kondisi jasmani yang baik sehingga ia 

dapat bekerja secara gesit. Lebih-lebih kedua tangannya, ia harus dapat 

menggunakan dengan leluasa untuk dapat mengambil warkat dari berkasnya 

secara cepat.  

5. Kerapian  

Sifat ini diperlukan agar kartu-kartu, berkas-berkas, dan tumpukan 

warkat tersusun rapi suratt yang disimpan dengan rapi akan lebih mudah dicari 

kembali. Selain itu, surat-surat juga menjadi lebih awet, karena tidak sembarangan 

ditumpuk saja sampai berkerut-kerut atau robek. 
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3.2.   Pelaksanaan PKL: FERI ADITYA, NPM 15312401 

3.2.1. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) kota Bandar Lampung, saya di tempatkan pada 

bagian asisten administrasi umum, bidang ini mempunyai yaitu verifikasi berkas 

masuk di olah petugas ukur tanah yang telah melakukan pengukur sebelumnya. 

3.2.2. Pelaksanaan Kerja 

Bidang asisten administrasi umum mempunyai tugas dalam melakukan 

verifikasi berkas bidang tanah yang telah di ukur oleh bagian pemetaan dan 

melakukan entry data ukur. Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL), adapun pekerjaan yang rutin dikerjakan setiap hari antara lain: 

 

1. Pembuatan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis 
 

Membuat pengumuman tanah pemohon dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Word dan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). 

Tugas tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan pada data pemohon 

yaitu, nama pemohon, Nomor Identifikasi Bidang (NIB), letak bidang 

tanah, dan luas tanah. 
  

2. Entry Data Sistem Pertanahan 
 

Penulis ditugaskan untukentry data-data pemohon yang masuk dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Tugas tersebut dilakukan dengan 

cara menyesuaikan berkas yang sudah lengkap. Yaitu, nomor berkas, 

nama pemohon, petugas pengukuran, nomor peta bidang, tanggal masuk, 

dan tanggal selesai. 

3. Mencatat Pengembalian Berkas Pengukuran 
 

Penulis ditugaskan untuk mencatat pada buku pengembalian berkas 

pengukuran dalam buku kendali, ada beberapa bagian yang harus di 

lakukan yaitu, nomor berkas, nomor pemohon, petugas pegukur, nomor 

peta bidang, nama penerima tanah dan nama pemilik tanah. 

4. Melakukan Stampel pada buku tanah   
 

Ialah melakukan stampel pada buku tanah yang sudah di tanda tangani 

oleh kepala kantor. 
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3.2.3  Kendala Yang Di Hadapi 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Instansi 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung, terdapat kendala 

yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut: 
 

1.  Perangkat keras komputer yang digunakan mengalami not responding 

atau kinerja komputer menjadi lambat. Sehingga membuat pekerjaan 

menjadi terhambat dan kurang efisien. 
 
2.  Transfer data masih menggunakan media flashdisk, sehingga proses 

pemindahan data kurang efektif atau memakan banyak waktu. 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Meliputi kendala yang dihadapi sebagai berikut: 

 

1. Dari kendala yang di hadapi saat melaksanakan Praktik Kerja 

 

Lapangan yaitu permasalahan pada komputer yang mengalami not 

responding atau lambatnya proses kinerja pada komputer. Adapun cara 

mengatasi kendala permasalahan tersebut: 

Menghapus Program atau aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi, 

dengan cara CTRL+ALT+DEL muncul pilihan pilih Taks manager. Pilih 

dan hentikan software yang tidak digunakan dengan klik End Task. 

2. Mengatasi transfer data dengan menggunakan sharing file atau 

folderyang sudah terhubung dengan jaringan LAN. Adapun cara sharing 

file atau folder sebagai berikut: 

Buka Windows Explorer atau MyComputer, pilihlah sebuah folder atau 

dokumen yang ingin di sharing. Kemudian klikkanan, share with, lalu 

pilih opsi Spesific people, seperti pada gambar 3.1 berikut: 
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Gambar 3.1 Sharing File 

 

b. Maka akan muncul menu jendela file sharing. Di dalam combolist pilihlah 

opsi  Everyone, kemudian  klik button  Add.  Maka user Everyone akan 

masuk kedalam list. Ubahlah Permissionlevel di opsi Everyone menjadi 

Read/Write Lalu klik button Share,seperti pada gambar 3.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Menu People to share 
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c. Setelah itu maka akan muncul sebuah menu baru yang berisi notifikasi yang 

memberitahukan bahwa file atau folder sudah berhasil sharing. Kemudian 

klik Done untuk menutup menu. Seperti pada gambar 3.3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Notifikasi Folder Shared 
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3.3  Pelaksanaan PKL : INDRA WIJAYA, NPM 15312566 

3.3.1 Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bidang 

Pertanahan Nasional  (BPN) Kota Bandar Lampung, saya di tempatkan pada 

bagian pengendalian dan pemberdayaan (P2) yang mempunyai tugas 

menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, 

pengolahan tanah negara, tanah terlantar dan pemberdayaan masyarakat. Dan 

fungsi tersebut memiliki pengertian yang berbeda: 

1. Pengelohan pertanahan tanah negara merupakan suatu kegiatan 

pengolahan tanah yang tidak bertuan atau memiliki pemilik untuk 

diberikan izin dan digunakan sesuai dengan izin yang telah diberikan. 

2.      Tanah terlantar sebuah tanah yang telah diberikan izin oleh negara 

berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. 

3.3.2  Pelaksanaan Kerja. 

Pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bagian 

Pengendalian dan Pemberdayaan tersebut sedang berjalan, sehingga diberikan 

tugas untuk membantu proses pembuatan sertifikat. 
 

1. Verifikasi berkas pemohon 
 

Pengecekan berkas pemohon yang telah mengajukan perhomonan atas 

tanah yang ingin dibuat sertifikat. Pengecekan berkas pemohon 

meliputi pemeriksaan ktp, alas hak, pajak, alur kepemilikan dan 

pengajuan pengukuran. 

2. Penjaitan buku tanah 

Merupakan kegiatan dimana buku tanah yang sudah lama yang akan di 

lakukan perbaikan atau pembaharuan harta warisan atau penjualan yang 

akan digantikan hak milik data buku tanah yang lama sebelum di 

lakukan pengarsipan di lakukan perbaikan buku tanah yang rusak guna 

untuk menghindari pemalsuan data atau buku tanah. 

3. Pembuatan Pengumuman  Data Fisik dan  Data  Yuridis merupakan 

pembuatan Pengumuman tanah pemohon dengan menggunakan aplikasi 

KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan). Tugas tersebut dilakukan 
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dengan cara menyesuaikan pada data-data pemohon yakni, Nama 

Pemohon, Nomor Identifikasi Bidang (NIB), Letak Bidang Tanah, dan 

Luas Tanah. 

3.3.3  Kendala yang dihadapi 

Adapun Kendala yang dihadapi selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) dibagian percetakan hubungan hukum Badan Pertanahan 

Nasional Kota Bandar Lampung, yaitu pada: 

1. Lambatnya jaringan internet yang mengakibatkan lamanya 

proses dalam entry data pada bagian Pengendalian dan 

Pemberdayaan (P2) di karenakan beberapa pegawai membuka 

halaman web seperti youtube saat jam kerja yang dapat 

mempengaruhi kecepatan akses internet. 
 

2. Terdapat kesalahan pada pengukuran bidang tanah antara data 

pemohon dan data yang tersimpan. 

3. Banyaknya data yang tertinggal karna banyak data yang masuk 

setiap hari membuat data terlantar. 

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun hal yang penulis lakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi 

pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah: 

1. Lambatnya jaringan internet yang mengakibatkan lamanya 

proses pengerjaan dalam entry data. Kecepatan jaringan 

internet adalah 10mbps dengan digunakan seluruh karyawan 

disini langkah yang saya ambil adalah dengan mengusulkan 

kepada pimpinan supaya membatasi membuka situs yang tidak 

termasuk dalam penggunaan dalam jam kerja supaya tidak 

terjadi kendala dalam pengentryan data. 
 

2. Terdapat kesalahan disini adalah bukan dalam pengukuran 

tanah atau nama-nama yang salah disini kekeliruan data apabila 

nama dan bidang tanah tidak di lakukan segera mungkin, 

langkah yang saya ambil adalah dengan menyesuaikan nama 
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dan bidang tanah yang setiap masuk supaya tidak terjadinya 

kekeliruan atau penumpukan data. 

3. Segera menyelesaikan data yang masuk setiap harinya agar 

data tidak terlantar dan membuat proses penyelesaian semakin 

lama dan memakan waktu yang begitu lama. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Simpulan 

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar 

Lampung, dengan data-data yang ada, maka penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan yaitu : 

1. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama 

perkuliahan untuk diterapakan dalam kegiatan PKL, seperti mengoperasikan 

Microsoft Excel, Microsoft Word dan entri data. 

2. Penulis mendapatkan pengalaman bagaimana terjun langsung dalam dunia 

kerja dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan belajar bersosialisasi 

dengan para staff. 

3. Penulis selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) melatih 

belajar rasa disiplin dan rasa tanggung jawab dalam bekerja dan penulis pun 

belajar untuk bekerja dalam tim ataupun mandiri untuk melaksanakan 

pekerjaan hingga selesai. 

4.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepada Pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (ATR/BPN), penulis 

berharap agar tidak bosan-bosannya memberikan pengarahan dan bimbingan 

kepada penulis dan para peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan 

datang. 

2. Penulis mengharapkan untuk Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar 

Lampung dapat menerima Mahasiswa yang akan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) sesuai dengan bidang pekerjaan dalam pengoperasian Microsoft excel, 

Microsoft word agar dapat bekerja lebih maksimal. 
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3. Penulis mengharapkan untuk Mahasiswa selanjutnya yang akan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar 

Lampung dapat menyesuaikan dengan Jurusan Pemetaan (Geodesi) karena 

sesuai dengan pekerjaan di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan 

mempesiapkan diri dengan baik. 
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