
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan : 

a. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui Program Operasi Tuntas Sengketa 

(OPSTASTA) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tahun 2008 

khususnya untuk kasus ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan 

PO OPSTASTA Tahun 2008, yakni Tahap Persiapan yang meliputi 

inventarisasi dan identifikasi data; penyusunan time schedule; pelaksanaan 

rapat koordinasi; persiapan administrasi/surat, personil dan anggaran; Tahap 

Pelaksanaan yang meliputi penelitian yuridis dan fisik; pengkajian dan analisis 

kasus; koordinasi intern/ekstern; gelar perkara; mediasi; pembuatan Berita 

Acara Mediasi; Tahap Konsolidasi; dan Tahap Monitoring dan Supervisi 

dengan melaksanakan prinsip mediasi, dimana Tim Kota Operasi Tuntas 

Sengketa Tahun 2008 Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung bertindak 

sebagai authoritative mediator, dengan pola memanggil dan mempertemukan 

kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal ini pihak Hi. Achmad Zamzani 

Yasin/Iwan Mulyawan dengan Sugiono dalam satu ruangan dan waktu yang 

sama dengan hasil kesepakatan bahwa bidang tanah yang tumpang tindih 
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(overlap) tersebut akan dibagi secara proporsional sehingga terhadap SHM No. 

188/CR yang semula seluas 18.098 m2 menjadi seluas 11.960 m2, sedangkan 

terhadap SHM No. 280/CR yang semula seluas  14.990 m2 menjadi seluas 

9.906 m2 dan para pihak tidak akan mempermasalahkan lagi baik di luar 

maupun di muka pengadilan. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui 

OPSTASTA juga mengacu pada ketentuan Juknis Penyelesaian Masalah 

Pertanahan dan peraturan-peraturan lainnya di bidang pertanahan. Dengan 

demikian, penyelesaian sengketa pertanahan melalui Program Operasi Tuntas 

Sengketa (OPSTASTA) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tahun 

2008 khususnya Tahap I ini dilaksanakan secara sistematis, konsisten, 

terkoordinir dalam jangka waktu hanya 1 bulan 12 hari, yakni lebih cepat dari 

jangka waktu 3 bulan yang telah ditentukan dalam time schedule. Penyelesaian 

sengketa tersebut memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak yakni berlaku 

sebagai undang-undang, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam hal 

administrasi sertipikatnya, dan pihak lain di luar kedua belah pihak untuk 

menghormati isi Perjanjian Penyelesaian Sengketa tersebut. Tim Kota 

OPSTASTA Bandar Lampung tetap memonitor kasus ini selama 1 tahun 

setelah kasus ini diselesaikan, yang merupakan bentuk freies ermessen dan 

selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi pengaduan/keberatan dari para 

pihak mengenai permasalahan ini sehingga sengketa tanah ini dinyatakan telah 

selesai secara tuntas. 

b. Faktor pendukung dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui 

OPSTASTA di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yakni antusiasme 

masyarakat terhadap program Operasi Tuntas Sengketa (OPSTASTA) hal ini 
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ditunjukkan dari  itikad  baik masyarakat khususnya pihak-pihak yang 

sengketanya diselesaikan melalui OPSTASTA yang telah jujur, terbuka dan 

kooperatif dalam memberikan informasi/data sehingga sengketa ini dapat 

diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi dengan prinsip saling 

menguntungkan para pihak. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat 

dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui OPSTASTA di Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung yakni keterbatasan sarana dan prasarana, 

seperti sarana transportasi dalam hal ini motor dan mobil yang dipergunakan 

untuk mengadakan penelitian di lokasi sengketa tidak tersedia sehingga selama 

ini Tim Kota OPSTASTA Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung 

mengadakan penelitian di lokasi sengketa menggunakan kendaraan baik motor 

maupun mobil pribadi; demikian halnya jumlah komputer dan printer yang ada 

sampai saat ini yakni komputer sejumlah 2 buah dan printer sejumlah 1 buah 

mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kerja Tim Kota OPSTASTA Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan program OPSTASTA 

mengingat banyaknya kelengkapan administrasi yang harus diselesaikan dalam 

kurun waktu 3 bulan tersebut, pelaksanaan monitoring kasus setelah selesai 

ditangani tidak diatur dalam Perintah Operasi Tuntas Sengketa sehingga tidak 

dapat secara jelas diketahui kapankah suatu sengketa yang diselesaikan melalui 

OPSTASTA dikatakan selesai secara tuntas, karena masih terdapat 

kemungkinan bahwa setelah sengketa tersebut diselesaikan timbul 

sengketa/permasalahan lagi. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut : 

a. Perlu dilakukan penambahan dalam mengusulkan target operasi (TO) 

OPSTASTA untuk tahun-tahun berikutnya sehingga jumlah sengketa 

pertanahan khususnya di Kota Bandar Lampung semakin berkurang; 

b. Perlu dilakukan usulan penambahan dana/anggaran dalam rangka pengadaan 

sarana dan prasarana, seperti pengadaan sarana transportasi berupa motor 

sejumlah 2 buah dan mobil sejumlah 1 buah yang sebelumnya tidak tersedia; 

penambahan jumlah komputer dan printer yakni komputer sejumlah 2 buah 

menjadi 4 buah dan printer sejumlah 1 buah menjadi 2 buah. 

c. Perlu diterbitkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan monitoring kasus 

setelah diselesaikan melalui OPSTASTA, baik dalam hal kewenangan dan 

waktu pelaksanaannya sehingga sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui 

OPSTASTA benar-benar selesai secara tuntas. 

  


