
5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab

sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan

mengenai sertifikasi program redistribusi tanah objek landreform di Desa Tanjung

Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi pada Desa Tanjung Agung ini dilakukan berdasarkan surat

keputusan pemberian hak atas tanah Negara dari Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan Nomor. 11/Kep-

18.100/II/2012 sebanyak 1000 surat keputusan melalui program Redistribui

tanah Objek Landreform. Atas dasar surat keputusan kakanwil tersebut

dilakukan sertifikasi pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung

Kabupaten Lampung Selatan dengan cara pertama, kepala Desa Tanjung

Agung yang mengirimkan surat permohonan pensertifikatan kepada Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan. Kedua, dilakukannya

pengumpulan data bukti fisik dari masyarakat berupa surat keterangan

pemakaian tanah Negara dan surat pernyataan penggarapan tanah Negara.

Ketiga, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan melakukan

sosialisasi sertifikasi tanah. Setelah dilakukan sosialisasi sertifikasi tanah oleh

Badan Pertanahan Nasional, dilakukanlah sertifikasi tanah pada Desa Tanjung

dengan cara pendaftaran tanah pertama kali (sistematik) dengan cara
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Pengumpulan data fisik yaitu, dengan cara inventarisasi subjek dan objek

penerima, pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pengumpulan data yuridis

yaitu, dilakukan dengan cara penerbitan Surat Keputusan Redistribusi serta

pembukuan hak dan penerbitan sertifikat bagi warga desa Tanjug Agung,

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sertifikasi program redistribusi tanah objek Landreform yang dilakukan pada

Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ini

mengalami beberapa faktor penghambat diantaranya:

1. Pertama, pengukuran pada Desa Tanjung Agung ini tidak ada patok dan

penunjuk batas luas yang jelas antara pemilik tanah yang satu dengan

pemilik tanah yang lain. Hal ini dapat memungkinkan adanya konflik

antara pemilik tanah dengan tetangga yang tanahnya berbatasan langsung

olehnya, hal ini pun tentu saja akan menghambat program sertifikasi dari

pemerintah.

2. Kedua ada beberapa warga yang belum melengkapi persyaratan

administratif yaitu memenuhi persyaratan surat-menyurat diantaranya

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tanah, fotokopi

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dan fotokopi Kartu

Keluarga yang belum di lampirkan, Surat pernyataan penggarapan tanah

yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh Rukun

Tetangga.

3. Ketiga yaitu ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang mendukung

secara penuh pelaksanaan sertifikasi tersebut dengan alasan adanya pajak.
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5.2 Saran

Berdasarkan penulisan skripsi yang telah disampaikan, ada beberapa yang ingin

disampaikan penulis setelah melihat pembahasan dan kesimpulan yaitu sebagai

berikut:

1. Badan pertanahan Nasional selaku lembaga yang berwenang dalam

sertifikasi tanah harus lebih transparansi dalam melakukan proses

pensertifikatan tanah, proses tersebut diantaranya mengenai kisaran biaya

yang akan digunakan dalam pensertifikatan dan berapa lama waktu yang

diperlukan dalam pembuatan sertifikat.

2. Kepala Desa selaku pejabat yang berwenang yang menjalankan roda

organisasi dari suatu Desa harus lebih sering melakukan koordinasi

dengan para aparat Desa untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan

sebelum melakukan permohonan sertifikat, karena tidak semua warganya

memahami apa pentingnya sertifikat itu sendiri, dan transparansi kisaran

biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat harus diperjelas sejak awal

agar tidak adanya kesalahpahaman mengenai peruntukan biaya yang akan

masyarakat keluarkan.

3. Pemerintah sebaiknya menghapuskan BPHTB ( Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan) untuk para masyarakat menengah kebawah.


