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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang 

Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan khususnya di 

Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan kebijakan yang 

berlaku pada tahun 2015 hingga tahun 2020, dimana pada jenjang waktu 

tersebut ada dua bentuk proses pengurusan dan pengelolaan tanah negara yaitu 

Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan Izin Membuka Tanah Negara 

(IMTN), penelitian ini dilihat berdasarkan beberapa indikator, yaitu: 

1)Pengelolaan Tanah Negara SKPT dan IMTN, 2)Penanggung Jawab SKPT dan 

IMTN, 3)Urgensi Tanah Negara SKPT dan IMTN, 4)Kebijakan Dalam 

Pembuatan SKPT dan IMTN. Penelitian ini menggunakan metode penlitian 

Kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi.  

Keputusan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2004 tentang 

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Kecamatan sebagai 

Perangkat Daerah Kota Samarinda di bidang Pertanahan menerangkan adalah 

legalisasi surat keterangan penguasaan tanah. Namun mulai diganti oleh 

Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Sistem Pengelolaan Tanah Negara di 

wilayah perkotaan yang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 

Tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). 

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan tanah negara 

di Kecamatan Sungai Kunjang belum sepenuhnya berjalan baik. Dibuktikan 

dengan beberapa faktor yakni Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang sudah 

melaksanakan program pengurusan tanah tersebut dengan baik, namun dari segi 

masyarakat yang berperan sebagai sasaran dalam pengurusan pengelolaan 

tanah negara belum sepenuhnya berminat untuk mengurus surat tanah mereka. 

Sehingga masih banyaknya surat tanah yang dalam bentuk alas hak atau SKPT. 

 

Kata Kunci : Sistem, Pengelolaan, Tanah Negara, SKPT dan IMTN 
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Pendahuluan  

 Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Dalam 

kehidupan manusia sebagian dari hidupnya sangat bergantung pada tanah, diatas 

tanah manusia dapat tinggal dan membangun-bangunan yang layak huni, selain 

dari tempat tinggal manusia mendapatkan  mata pencaharian di atas tanah dengan 

membuka lahan kebun untuk menanam tumbuhan dan buah- buahan yang akan di 

panen untuk dimakan sendiri sisanya kemudian dijual.  
Keputusan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pelimpahan 

sebagian kewenangan Walikota kepada Kecamatan sebagai Perangkat Daerah 

Kota Samarinda di bidang Pertanahan menerangkan diantaranya adalah legalisasi 

surat keterangan penguasaan tanah. Termasuk didalamnya adalah dengan adanya 

SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang harus dimiliki sebelum 

mengajukan sertifikat atas kepemilikan tanah. Kemudian pelaksanaan 

diadakannya SKPT mulai diganti oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam 

Sistem Pengelolaan Tanah Negara di wilayah perkotaan yang menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Izin Membuka Tanah Negara 

(selanjutnya disebut perda IMTN). Peraturan ini ditetapkan dengan menimbang 

dari  suatu  kegiatan dalam membuka dan/atau memanfaatkan Tanah Negara di 

Kota Samarinda yang dimana pada perkembangan yang pesat sehingga 

dibutuhkannya pengaturan perizinan yang terdapat di dalam Bidang Pertanahan 

yang manfaatnya tidak hanya mampu menumbuhkan investasi, akan tetapi hal 

tersebut sangat berperan bagi kesejahteraan masyarakat dn kelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) merupakan suatu dasar untuk 

pendaftaran hak Tanah lama ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk 

meningkatkan statusnya agar memperoleh hak atas tanah dimana izin diberikan 

oleh walikota atau pejabat yang  pada pelaksanannya dengan cara menunjuk 

langsung perseorangan, atau peran dari badan hukum dalam pembukaan atau 

pengambilan suatu manfaat yang sangat penting, serta menggunakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara. Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) ini 

diberlakukan di kota samarinda mulai pada tahun 2019 sesuai dengan ketetapan 

Peraturan Daerah Kota  Samarinda dan pada pelaksanaannya berdasarkan pada 

Peraturan Walikota Samarinda. Didalam sistem pengelolaan tanah negara terdapat 

Penatagunaan tanah, pengendalian, pengawasan pengembangan atau pembukaan 

lahan di kota samarinda sebagai suatu upaya untuk dapat secara berkelanjutan dan 

konsisten mengarahkan pemanfaatan, penggunaan dan pengembangan tanah 

secara terarah, efisien dan efektif sesuai dengan rencana pengelolaan tanah yang 

telah ditetapkan. 

Keputusan Gubernur Tingkat I Kalimantan Timur Tahun 1995 tentang Surat 

Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sampai diterbitkannya peraturan yang 
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baru yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin 

Membuka Tanah Negara (IMTN), yang dimana di dalam keputusan gubernur atau 

biasa disebut SKPT ini dikeluarkan langsung oleh kantor kecamatan yang telah 

dilimpahkan atau diberi kewenangan dari Badan Pertanahan Kota Samarinda, 

sedangkan saat diberlakukannya PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang IMTN 

yang dimana dalam pengeluaran surat-surat nya dikeluarkan langsung oleh Badan 

Pertanahan Kota Samarinda.  

Hal yang ingin dilihat dari dua kebiijakan SKPT dan IMTN ini dengan 

mengetahui seperti apa Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah perkotaan, 

khususnya di Kecamatan Sungai Kunjang, pada saat tahun 2015 sampai tahun 

2020, yang dimana kebijakan dari SKPT bahwa surat kepemilikan tanah ini tidak 

memiliki batas waktu atau sepanjang masa, sedangkan kebijakan dari IMTN 

mempunyai batasan waktu untuk surat kepemilikan tanah yaitu 3 tahun sejak 

diterbitkannya surat tersebut. Langkah tranformasi atau dibuatnya kebijakan baru 

ini dinilai oleh pemerintah akan menjadi sebuah terobosan dimana akan 

meminimalkan angka sengketa tanah yang terjadi di banyak daerah. IMTN dinilai 

akan lebih kuat  secara administrasi daripada SKPT yang selama ini masih sering 

menimbulkan banyak kisruh sengketa tanah karena banyak sisi lemah di mata 

hukum pada SKPT serta faktor penghambat dan pendukung dari kedua masalah 

tersebut.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas  maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penelitian 

berjudul “Sistem Pengeloaan Tanah Negara di  Wilayah Perkotaan (Studi kasus di 

Kecamatan Sungai  Kunjang Tahun  2015- 2020)”.  

 

Kerangka Dasar Teori  

Sistem 

Menurut Djahir dan Pratita (2015:6) Sistem adalah kumpulan/grup dari 

subsistem/bagian/komponen apapun, baik fisik ataupun nonfisik yang saling 

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis dalam mencapai 

satu tujuan tertentu. Menurut Mulyadi (2016:5), Sistem adalah “suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan 

pokok perusahaan”. Selanjutnya Menurut Fatansyah (2015:11) “sistem adalah 

sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional 

(dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara 

bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang 

tertentu”. 

 

Pengelolaan  

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan 

istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah 
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pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada 

proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi 

pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses 

mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin 

dicapai.  

 

Tanah Negara 

Menurut (Maria SW Sumardjono) menjelaskan Tanah Negara adalah 

tanah yang dimana tidak dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, 

atau tidak berkaitan dengan suatu hak, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah ulayat dan tanah wakaf. 

Menurut UUPA, seluruh tanah di Wilayah Negara Indonesia adalah tanah yang 

dikuasai oleh Negara. Apabila diatas tanah itu tidak ada hak pihak tertentu maka 

tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan apabila 

diatas tanah tersebut terdapat hak pihak tertentu tanah tersebut merupakan tanah 

hak. Tanah hak merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara tetapi penguasaan 

tanahnya tidak langsung sebab ada pihak tertentu yang menguasai diatas tanah 

tersebut. Apabila hak pihak tertentu tersebut dihapus maka tanah yang 

bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. 

 

Agraria 

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) agrarian berarti urusan 

pertanian atau tanah pertanian, yang salah satunya dijadikan dalam pengurusan 

pemilikan tanah. Sebutan agrarian dalam bahasa inggris agrarian yang diartikan 

sebagai tanah dan saling dihubungkan dengan usaha pertanian. Sebutan agrarian 

laws juga seringkali dipergunakan untuk hal yang mengarah kepada perangkat 

peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah yang 

luas dalam rangka meratakan penguasaan dan pemilikan. 

 

Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan Izin Membuka Tanah 

Negara (IMTN) 

Surat Keterangan Penguasaan Tanah di atas Tanah Negara merupakan 

surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa yang menyatakan 

sesorang/badan hukum telah meguasai Tanah Negara dan memiliki 

bangunan/tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan 

sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai 

keputusan ini. Berdasarkan bukti yang dimiliki masyarakat berupa Surat 

Keterangan Penguasaan Tanah diatas negara yang diterbitkan berdasarkan 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 

Tahun 1995 pada pasal 11 ayat 1, bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah.  



Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan (Indri) 

 

 

 

1193 

 

Sebidang tanah resmi dimiliki perorangan apabila sudah terdapatnya sertifikat 

atas tanah tersebut. Sebelum terbitnya surat sertifikat tersebut diperlukannya 

berkas sebagai suatu bukti awal dalam kepemilikan tanah. Sesuai dengan 

Keputusan Walikota Samarinda Nomor 14 Tahun 2004 tentang  pelimpahan 

sebagian kewenangan walikota kepada kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota 

Samarinda di Bidang Pertanahan yang menerangkan legalisasi surat keterangan 

penguasaan tanah. Berkas yang dimaksud dalam pengajuan sertifikat kepemilikan 

tanah merupakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan 

oleh kepala Camat/Desa yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Kalimantan 

Timur tingkat I Nomor 31 tahun 1995 pada pasal 3 ayat 1. Pelaksanaan SKPT 

mulai digantikan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Sistem 

Pengelolaan Tanah Negara di wilayah Perkotaan menetapkan Peraturan Derah 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara (selanjutnya disebut 

perda IMTN). Ditetapkannya peraturan ini dengan mempertimbangkan kegiatan 

membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara di Kota Samarinda sehingga 

dibutuhkannya peraturan perizinan di bidang pertanahan yang berpihak kepada 

kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.  

Izin Membuka Tanah Negara yang selanjutnya disingkat IMTN adalah 

izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang 

perorangan atau badan hukum untuk membuka dan/atau mengambil manfaat dan 

mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Subyek IMTN 

adalah setiap orang atau badan hukum yang membuka Tanah Negara.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala, 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian ini membutuhkan 

perhatiannya kepada pemecahan masalah-masalah aktual. Sebagaimana apa 

adanya saat penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini bermaksud untuk 

membahas fenomena dan mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan 

Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan (studi kasus di 

Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2015-2020).  

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni Tahun 2021 hingga selesai, untuk 

mendapatkan informasi dan data yang lebih mendalam dan akurat secara obyektif. 

Key Informant dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pertanahan Kecamatan 

Sungai Kunjang, dan Informant yaitu masyarakat. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pengelolaan Tanah Negara SKPT dan IMTN 

Pengelolaan tanah negara SKPT dan IMTN dalam sistem pengelolaan 

tanah negara di wilayah perkotaan khususnya di kecamatan sungai kunjang pada 

tahun 2015-2020 sudah diketahui bahwasannya sistem pengelolaan tanah dalam 

pengurusan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan Izin Membuka 

Tanah Negara (IMTN) masih sama dikarenakan acuan pada pembuatan alas hak 

tanah masih dibuat oleh Pemerintah Daerah yang kemudian didaftarkan ke Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) yang dimana alas hak tanah dulu diketahui sebagai 

segel.  

Dalam sistem pengelolaan tanah negara untuk urutannya sendiri mengacu  

pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait pendaftaran tanah yang 

kemudian dilanjut Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 hanya untuk non 

surat, baik tanah waris maupun segel, berikutnya Peraturan Walikota Nomor 61 

Tahun 2019 tentang pelepasan hak yang dimana jika tanah itu ingin dijual harus 

diurus untuk mengacu ke IMTN, tetapi jika tanah tersebut hanya ingin dijadikan 

sertifikat saja tidak perlu mengacu pada pengurusan IMTN hanya perlu mengacu 

ke SKPT.  

Berdasarkan hal diatas kantor Kecamatan Sungai Kunjang sudah  

melaksanakan sistem pengelolaan yang baik bagi pengurusan surat tanah pada 

kebijakan SKPT di tahun 2015-2017 dan kebijakan IMTN di tahun 2018-2020 

dimana dari kedua kebijakan tersebut ternyata masih tetap sama acuan dalam 

pengurusannya hanya ada perbedaan pada pelaksanaannya, namun dari segi 

masyarakat dalam pengurusan SKPT lebih mudah karna sudah terbiasa mengurus 

urusan tanah melalui kebijakan SKPT dimana dulu jika ingin menjual tanah tidak 

perlu merubah sertifikat sesuai acuan IMTN yang diperlukan juga jika balik 

nama. Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang diharapkan untuk dapat 

membangun minat masyarakat agar terbiasa dan bisa mengikuti prosedur 

pengurusan tanah sesuai kebijakan yang baru, sekaligus mendukung kebijakan 

yang telah ditetapkan dan dilaksanakan agar terwujudnya pengurusan serta 

penerbitan surat secara sah tanpa takut akan terjadinya surat ilegal lagi.   

 

Penanggung Jawab SKPT dan IMTN 

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Kunjang sangat 

berperan penting terhadap sistem pengelolaan tanah negara pada kebijakan SKPT 

dan IMTN mulai tahun 2015- 2020 karena dengan adanya kebijakan ini 

Kecamatan Sungai Kunjang mengetahui akan pentingnya penanggung jawab 

dalam pengurusan tanah yang ada sehingga masyarakat merasa aman dan tenang 

jika ingin mengurus tanah mereka yang tentu perlu kejelasan yang  jelas dan sah 

agar keterangan tanah masyarakat tidak diragukan lagi.  
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Kebijakan yang dilakukan olah Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang 

adalah untuk mengetahui jenjang awal dalam pengurusan tanah sesuai kebijakan 

yang ada sehingga bagi yang bersangkutan jika ingin mengurus tanah perlu 

mengetahui terlebih dahulu tanah tersebut apakah tanah waris atau tanah 

garapan, jika tanah waris perlu dibuktikannya dengan surat ahli waris namun jika 

tanah garapan perlu dibuatnya SKPT yang telah disaksikan oleh saksi batas 

dimana saksi batas yang bersangkutan yaitu RT,Lurah, dan Camat.  

 

Argensi Tanah Negara SKPT dan IMTN 

Argensi tanah negara yang diberlakukan di kantor Kecamatan Sungai 

Kunjang menjadi sangat berpengaruh bagi kelayakan tanah masyarakat agar 

tanah yang ditempati atau ditinggali mempunyai keterangan jelas. Meskipun 

masyarakat terkadang masih belum paham dalam langkah pengurusannya, tetapi 

masyarakat juga akan merasa lebih aman dengan keterangan tanah mereka yang 

sah, seiring berjalannya waktu masyarakat juga akan terbiasa dengan kabijakan 

baru yaitu IMTN.  

 

Kebijakan Dalam Pembuatan SKPT dan IMTN 

Pada kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas pertanahan dalam 

pembuatan surat SKPT dan IMTN mempunyai persyaratan dasar untuk 

pengurusan tanah, kebijakan ini dikeluarkan untuk meminimalisir terbitnya surat 

yang keterangannya tidak jelas atau tidak sesuai dengan prosedur pembuatan 

yang telah diterbitkan. Kebijkaan yang berlaku di berbagai kecamatan yang ada 

di kota samarinda khususnya di kecamatan sungai kunjang, dimana penerbitan 

kebijakan ini mempunyai persamaan dan perbedaan yang mendasar salah satunya 

persamaan dari berkas yang harus dilampirkan dan perbedaan yang berupa masa 

berlaku dari surat yang telah diterbitkan ataupun berupa waktu proses 

pengurusannya, untuk proses pengurusan surat SKPT yang membutuhkan waktu 

singkat tanpa harus bertele-tele, sedangkan IMTN membutuhkan waktu setengah 

bulan untuk pengurusan jika sudah mempunyai surat SKPT dan membutuhkan 

waktu satu bulan lebih jika keterangan hak tanah tersebut belum jelas atau tanah 

yang tidak ada alas haknya. 

 

Faktor Pendukung Sistem Pengelolaan SKPT dan IMTN 

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam sistem pengelolaan tanah 

negara di wilayah perkotaan khususnya di Kecamatan Sungai Kunjang yang 

dimana kebijakan SKPT dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan 

Pemerintah 24 Tahun 1997, salah satu yang menjadikan faktor pendukung 

berkembang baik di Kecamatan Sungai Kunjang dalam pengurusan tanah yang 

tentu didalamnya masyarakat sudah terbiasa dengan kebijakan SKPT, selain 

daripada kebijakan yang sudah lama masyarakat pergunakan dalam  penguruan 
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tanah, menurut masyarakat pada kebijakan SKPT tersebut lebih mudah 

persyaratannya dibandingkan dengan IMTN padahal jika diperhatikan dengan 

baik kebijakan yang sebelumnya ada dengan yang sekarang ini sedang berjalan 

masih sama saja, bedanya hanya fungsi dari hasil surat yang telah diurus sesuai 

prosedur kebijakan.  

 

Faktor Penghambat Sistem Pengelolaan SKPT dan IMTN 

Faktor penghambat yang muncul di masyarakat mulai dari pengukuran 

tanah yang terkadang belum sesuai prosedur yang seharusnya menggunakan 

meteran, selain dari itu penjelasan yang dikatakan oleh Kepala Seksi Kecamatan 

Sungai Kunjang tentang penghambat yang ada itu dalam pengukuran tanah 

sering terbolak balik hal demikian terjadi karena faktor pengukuran di siang hari 

sehingga arah mata angin hanya mengikuti arah matahari saja. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan terkait faktor penghambat dapat dikatakan bahwa 

kekurangan dari kebijakan yang telah diterbitkan mulai dari segi pengukuran, 

kelengkapan surat-surat yang masih belum sesuai prosedur, sampai terjadinya 

tumpang-tindih atas kejelasan tanah. Dengan adanya faktor-faktor penghambat 

maka terdapat hal yang perlu dilakukan oleh kantor Kecamatan Sungai Kunjang 

untuk meminimalisir terjadinya tumpang-tindih tanah dengan cara melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengurus surat tanah mereka yang 

belum sesuai kebijakan baik SKPT ataupun IMTN. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pengelolaan Tanah Negara SKPT dan IMTN 

Dalam pengurusan suatu pengelolaan surat-surat tentang tanah baik 

berupa SKPT ataupun IMTN, dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan 

pemerintah tersebut ditujukan kepada masyarakat yang surat keterangan 

penguasaan tanahnya masih berupa alas hak yang pada seharusnya surat tersebut 

sudah harus diperbarui sesuai kebijakan IMTN yaitu Surat Ijin Membuka Tanah 

Negara. Keterangan IMTN tersebut membuat tanah menjadi lebih aman mulai 

dari ukuran lebar dan luas tanah, saksi batas yang  jelas, serta jika tanah ingin 

diperjual belikan maka yang ingin membeli harus sabar menunggu hingga surat 

sah IMTN telah melewati batas waktu 3 bulan setelah dikeluarkan oleh kantor 

BPN dan Kasi Pertanahan kecamatan. 

 

Penanggung Jawab SKPT dan IMTN 

Penanggung jawab pada pengelolaan SKPT dan IMTN di kantor 

kecamatan sungai kunjang yaitu bagian Kepala Seksi Pertanahan dan saksi-saksi 

yang akan ikut survei lapangan langsung untuk mengukur tanah yang akan di 

lakukan proses pembaruan surat. Selain dari penanggung jawab yang dilakukan 
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oleh kantor Kecamatan Sungai Kunjang ada juga yang namanya sosialisasi yang 

dilakukan kepada masyarakat, untuk sosialisasi sendiri sudah dilakukan oleh 

pihak kecamatan sesuai dengan arahan dari kantor BPN kota samarinda. Jika 

masyarakat ingin mengurus surat tanah mereka yang akan diperbarui, Staf 

Pertanahan dapat membantu dalam pengurusannya jika lahan tanah yang akan 

diproses masih termasuk kategori yang dapat diurus oleh kecamatan, jika tanah 

tersebut sangat luas dan melewati batas kategori pengukuran maka akan diukur 

langsung oleh BPN. 

 

Argensi Tanah Negara SKPT dan IMTN 

Pentingnya dalam pengelolaan Tanah Negara pada kebijakan SKPT dan 

IMTN ini untuk memperjelas keterangan tanah yang masih sering terjadi 

tumpang-tindih baik dalam ukuran tanah,nama pemilik tanah bahkan sampai surat 

legal yang ditanda tangani sendiri tanpa adanya saksi yang terkait. Selain itu 

pentingnya tanah didaftarkan pengurusannya ke BPN untuk menjadikan sertifikat 

hak milik yang diakui negara yaitu IMTN. 

 

Kebijakan Dalam Pembuatan SKPT dan IMTN 

Diterbitkannya kebijakan baru dalam pembuatan surat merupakan upaya 

pemerintah untuk mengurangi terjadinya surat tanah yang legal serta menjadikan 

masyarakat lebih tenang dengan penerbitan kebijakan baru yang dimana 

kebijakan ini akan ditinjau lebih jauh oleh BPN dan Kecamatan yang ada di kota 

samarinda khususnya Kecamatan yang saya ambil yaitu Kecamatan Sungai 

kunjang, apakah wilayah di bawah wewenang kecamatan sungai kunjang ini lahan 

yang belum jelas kepemilikannya lebih sedikit ketimbang sebelum diterbitkannya 

kebijakan baru IMTN. 

 

Faktor Pendukung Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan 

Bagi pemerintah dalam menjalankan sistem pengelolaan tanah negara 

khususnya di kecamatan sungai kunjang merupakan dorongan dari pemerintah 

pusat (BPN) kerena hal tersebut merupakan bentuk gagasan untuk mengurangi 

terbukaanya lahan secara legal dan terjadinya tumpang tindih. Faktor pendukung 

lainnya adalah adanya penanganan atau pengukuran tanah yang dilakukan 

langsung oleh Kepala Seksi Pertanahan Kecamatan dan beberapa saksi yang juga 

berperan penting dalam pengurusan proses surat IMTN yang sebelumnya surat 

tersebut masih SKPT.  

 

Faktor Penghambat Sistem Pengelolaan Tanah Negara di Wilayah Perkotaan 

Bagi masyarakat yang mengurus surat tanah dari yang sebelumnya SKPT 

dan harus berubah menjadi IMTN masyarakat perlu melakukan dan memenuhi 

beberapa persyaratan yang mungkin sedikit lebih sulit dibandingkan kebijakan 
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sebelumnya (SKPT). Persyaratan yang banyak diminta serta waktu dalam 

pengurusan surat yang lama menjadikan masyarakat masih banyak yang belum 

ingin mengurus surat mereka untuk menjadikan sertifikat IMTN. Faktor 

penghambat lainnya yaitu pada saat pengukuran tanah harus dihadiri beberapa 

saksi yang dimana tentu saksi tersebut belum tentu memiliki waktu luang untuk 

pengukuran serta dalam proses pengukuran terkadang ada dana yang digunakan 

sebagai upah bagi pengukur tanah. 

 

Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diangkat penulis melalui pembahasan 

maka penulis akan memberikan rekomendasi dan saran terkait kesimpulan diatas 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang perlu melakukan pelayanan yang 

dapat mempermudah masyarakat dalam proses pengurusan salah satunya 

dengan waktu pengukuran segera dilaksanakan jika berkas dan surat-suratnya 

sudah selesai dilengkapi. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat berminat 

untuk mengurus surat tanah mereka menjadi sertifikat yang sah secara negara. 

2. Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang dapat mengoptimalkan wadah aspirasi 

yang disediakan untuk masyarakat agar dapat menjadi bahan evaluasi dan 

mampu menciptakan perubahan yang positif dalam memberikan pelayanan 

proses pengelolaan dan pengurusan Tanah Negara. 

3. Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang perlu membuat jadwal khusus untuk 

melaksanakan sosialisasi ke kelurahan yang ada di lingkungan Sungai Kunjang 

tentang pengelolaan tanah negara pada kebijakan yang ada sebelumnya 

(SKPT) sampai dikeluarkannya kebijakan baru (IMTN). 

4. Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang dapat membuat pernyataan tertulis 

terkait persyaratan dalam pengurusan tanah negara baik kebijakan SKPT 

ataupun IMTN pada saat pengukuran tanah yang dilaksanakan di lapangan, hal 

tersebut bertujuan agar tidak terjadinya pemungutan liar/biasa disebut upah 

pengukuran. 

5. Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang perlu memberantas pemungutan liar 

yang sering terjadi agar masyarakat merasa tidak terbebani dengan biaya 

pengukuran tersebut. 

6. Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang perlu memperjelas Bukti Tanda 

Terima dari Pihak BPN kepada pengurus tanah yang kemudian penyerahan 

tanda terima tersebut dilakukan saat berkas yang sudah lengkap diserahkan 

kepada pihak Kecamatan Sungai Kunjang. 
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