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BAB V 

P E N U T U P 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelepasan Hak Milik Tanah Negara Eks Kawasan Hutan Produksi Kecamatan 

Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan oleh Pemprop Lampung 

dengan mengajukan usulan perubahan atas kawasan hutan yang menghasilkan 

Surat Keputusan Menhutbun Nomor 256/Kpts-II/2000 tentang penunjukan 

kawasan hutan dan perairan di wilayah Provinsi Lampung yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Lampung. Pemberian hak milik 

tanah negara kepada masyarakat di Eks Kawasan Hutan Produksi Kecamatan 

Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan dengan dasar Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan 

Pendaftaran Tanah, yang diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pemberian 

Hak (SKPH). Pendaftaran Hak Milik Tanah Negara oleh Masyarakat di Eks 

Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat 

dilaksanakan dilaksanakan secara massal melalui Prona Swadaya, melalui 

tahapan persiapan, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran dan 

pemetaan, risalah Panitia Ajudikasi (Panitia A), penerbitan SK pemberian hak, 

penerbitan dan penyerahan sertifikat. 
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2. Kendala-kendala dalam pelepasan hak milik tanah negara kepada masyarakat 

di eks kawasan hutan produksi Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat 

adalah: 

a. Masyarakat mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan 

permohonan pendaftaran tanah dan masih rendahnya pemahaman 

masyarakat terhadap hukum dibidang pertanahan. 

b. Kecenderungan Perubahan Penggunaan Lahan untuk kebun damar, kebun 

dengan tanaman keras yang dapat dialihfungsikan lahan untuk kepentingan 

lain seperti pembangunan tempat tinggal atau pemukiman.  

 

5.2 Saran 

 

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama Kantor Badan Pertanahan lebih 

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di bidang 

pertanahan, sehingga dimasa yang akan datang semua tanah yang belum 

terdaftar agar dapat didaftarkan hak atas tanahnya. Selain itu hendaknya 

ditingkatkan penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang pertanahan, sehingga 

dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap 

masalah pendaftaran tanah  

2. Badan Pertanahan disarankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat 

dalam melaksanakan pendafataran tanah, sehingga tanah yang belum terdaftar 

agar segera dapat dilaksanakan proses pendaftaran hak atas tanahnya. 

 

 


