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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan di 

Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru,Mengenai Efektivitas system 

pelayanan administasi pertanaan menggunakan System informasi Manajemen 

Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, maka peneliti dapat 

menarik beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat mendatangkan 

manfaat bagi pihak yang terlibat, yaitu 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab- bab 

sebelumnya maka dala bab ini peneliti akan membuat kesimpulan serta 

memberikan saran- saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi 

Badan Peratanahan Nasional Kota Pekanbaru.  

Adapapun hasil penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain sebagai 

beriku: 

1. Dalam pelaksanaan pelayanana administrasi pertanahan, Badan Pertanahan 

Nasional Kota Pekanbaru sudah efektif dalam melakukan pelayanan, hal ini 

dapat dilihat dengan ditepakannya beberapa sistem aplikasi pelayanan 

dalam pengurusan administasi pertanahan yang dapat meningkatkan 

efektivitas pelayanan. Berdasarkan analisa penulis dan temuan dilapangan, 

dalam pelayanan administrasi pertanahan menggunakan system informasi 

dan manjemen pertanahan nasional masih ada kekurangan, baik dari segi
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dalam pelayanan administrasi pertanahan menggunakan system informasi 

dan manajemen pertanahan nasional masih ada kekurangan, baik dari segi  

sumber daya manusia(SDM) khususnya dibidang komputerisasi sehingga 

kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam memberikan pelayanan 

dibidang system aplikasi, Sealain itu kurangnya system jaringan yang 

mendukung komputerisasi pertanahan.  

2. Hambatan Badan Pertanaan Nasional Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan 

pelayanan menggunakan system informasi pertanaan nasional terkendala 

dengan sedikitnya anggaran yang diberikan untuk system jarigan komputer 

dan juga kurangnya sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan 

6.2.  Saran 

Dari analisa dan temuan penulis, Badan Pertanahan Nasional Kota 

Pekanbaru  sudah efektif dalam memebrikan pelayanan administrasi pertanahan, 

hanya sedikit tambahan saran dari penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru harus meningkatkan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai pertanahan agar masyarakat ppmendapatkan 

informasi terbaru secara akurat tentang kegiatan yang akan dilakukan olek 

kantor pertanahan. 

2. Badan Pertanahan Nasional harus lebih meningkatkan system jaringan 

dalam memberikan pelayanan dan pemerintah seharusnya ikut menunjang 

system jaringan pertanahan ini dengan meberikan anggran yang lebih agar 

tercapainya pelayanan yang efektif.  
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3. Badan Pertanahan Nasional harus memiliki sumber daya mausia yang 

berkompeten dalam bidang komputerisasi dan bidang sosialisasi  dalam hal 

ini pemerintah seharusnya merekrut pegawai dan menambah pegawai yang 

mempunyai kompetensi tinggi 

 


