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BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pelebaran Jalan Soekarno

Hatta (Jalan Ki Maja-Jalan Ratu di Balau) Kota Bandar Lampung didasarkan

pada Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007

tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Hal ini karena Pelaksanaan Pelebaran Jalan tersebut, luas tanah yang tidak

mencapai 1 hektar yaitu 800 m2 dilaksanakan secara langsung melalui

pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi tanpa bantuan panitia pengadaan

tanah kabupaten/kota. Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh Tim

sosialisasi yang merupakan unsur kecamatan, desa dan teknis, serta tim

identifikasi dan inventarisasi.

2.  Faktor penghambat didalam pelaksanan pengadaan tanahnya yaitu : (1).  Non

Teknis: a. Surat bukti kepemilikan tanah tidak lengkap, b. Pemilik tanah tidak

berada ditempat, c. Nilai ganti rugi dirasakan kurang sesuai dengan harga pasar

(2). Teknis antara lain : a. Perubahan desain proyek pelebaran jalan, b. Proses

pengukuran yang lama, Tenggang waktu yang lama.
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Dampak pelaksanaan pengadaan tanah adalah perubahan data fisik, perubahan

data fisik terjadi karena pemecahan bidang tanah, pemisahan sebagian atau

beberapa bagian dari bidang tanah. pelaksanan pengadaan tanah terdapat dampak

positif yaitu mengurangnya kemacetan dijam-jam. Tersedianya jalan untuk

pengguna jalan dan jalan yang lebih luas di daerah tersebut, dampak negatif yaitu

Menurunnya pendapatan atau omset, pengerjaan proyek pelebaran jalan yang

lama sehingga menyebabkan kemacetan jalan serta tidak terselesaikannya

perubahan surat ukur bagi sebagian pemilik tanah hal ini dapat menyebabkan

ketidakpastian hukum serta kesalahpahaman dalam jual beli tanah.

5.2 SARAN

Sebagiamana yang telah diuraikan diatas, maka dalam kesempatan ini penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota bandar Lampung dalam melakukan proyek pelebaran

jalan harus memperhatikan keinginan masyarakat dalam pembebasan

lahannya sehingga tidak terhambatnya proses pengadaan tanah untuk

kepentingan pelebaran jalan dan dalam pelaksannanya untuk tidak

menyampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga

tidak terjadi diskriminatif dalam Proses ganti rugi dan Perubahan sertifikat

ditanggung oleh instansi terkait bukan ditanggung oleh pemilik tanah.

2. Pelaksanaan Proyek Pelebaran Jalan tersebut dilakukan tanpa adanya

panitia pengadaan tanah dengan cara tersebut memiliki celah

penyimpangan, seharusnya tetap saja menggunakan panitia pengadaan

tanah agar pembebasan lahan tidak memiliki celah tersebut.


