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BAB V 

PENUTUP 
 
 
 
 

V.1. Kesimpulan 
 

 
 

Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan,  maka dapat  ditarik  kesimpulan 

yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kebijakan Hukum BPN dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang 

pertanahan salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor. 

5/SE/IV/2013 tentang pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan 

hak atas tanah terkait dengan pelaksanann Undang-Undang no. 28 tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam kebijakan tersebut 

disebutkan bahwa dalam proses pendaftaran peralihan atas tanah tidak 

dipersyaratkan melakukan verifikasi atau pengecekan tanda bukti setoran 

pembayaran pajak BPHTB, melainkan hanya melampirkan surat tanda bukti 

setoran pembayaran pajak BPHTB. Namun dengan dikeluarkannya Surat 

Edaran Walikota No. 590/937/14.45/2013 tentang BPHTB. Salah satu 

ketentuannya mewajibkan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh 

hak atas tanah dan bangunan untuk melakukan pengecekan atau verifikasi 

tanda bukti setoran pembayaran BPHTB kepada Dispenda. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah 

mengalami   keterlambatan   karena   melalui   prosedur   yang   panjang   dan 
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memakan waktu yang cukup lama, sehingga menghambat proses penerbitan 

sertipikat peralihan hak. 

 
2. Implikasi Kebijakan hukum BPN Nomor. 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran 

Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Dengan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, dengan tidak mempersyaratkannya proses validasi atau 

pengecekan tanda bukti setoran BPHTB kepada Dispenda dengan maksud 

agar pelayanan di bidang pertanahan tidak terhambat karena dipersyaratkan 

pengecekan tanda bukti  setoran pembayaran  pajak BPHTB pada kegiatan 

pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah dapat 

dilihat pada hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, dimana percepatan pelayanan 

pertanahan pada kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah didua Kantor 

Pertanahan tersebut tercapai. Yang didibuktikan dengan hasil penelitian pada 

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan jumlah permohonan 

pendaftaran peralihan hak pada bulan mei sampai dengan bulan Desember 

2013 berjalan 100% dengan jumlah permohonan 5267 berkas. Pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pun tercapai 100% dengan jumlah 

permohonan pendaftaran perlihan hak atas tanah sebesar 900 berkas 

permohonan yang sesuai dengan SPOPP pertanahan. 
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V.2. Saran 

 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1.   Segera diterbitkan peraturan yang mengikat antara BPN dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan pendafataran peralihan 

hak atas tanah yang berkaitan dengan pembayaran BPHTB 

2.   Dispenda harus membuat standar baku dalam pengenaan pajak BPHTB 


