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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

Sesuai uraian terkait peranan Tim Terpadu dalam meresolusi konflik tanah 

Register 22 Way Waya Kecamatan Pagelaran Utara maka dapat diberi simpulan 

dan saran sebagai berikut: 

A. Simpulan  

1. Terjadinya sengketa tanah di antara masyarakat Pekon Sumber Bandung, 

Pekon Madaraya dengan masyarakat pembeli lahan dan Tim Kompensasi 

lahan dikarenakan mayoritas petani penggarap awal banyak yang tidak 

memiliki bukti fisik dan bukti yuridis yang medukung status pengelolaan 

lahan oleh mereka, sementara Tim Kompensasi merasa memiliki kekuatan 

hukum atas pengelolaan lahan tersebut dengan adanya SK No: 

742/MENHUT-II/2009 namun SK tersebut disinyalir tidak sesuai 

sebagaimana mestinya. 

2. Peranan yang dilakukan oleh Tim Terpadu dengan melaksanakan 

tugasnya sesuai SK Bupati pada point pertama dan kedua dalam 

menginventarisasi, mengidentifikasi masalah, memfasilitasi pertemuan 

kedua pihak yang berkonflik relatif sudah berjalan sesuai dengan 

tugasnya. 
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3. Langkah – langkah tindak lanjut penyelesaian yang dilakukan dalam 

proses penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak yang bersengketa 

adalah dengan memfasilitasi, memediasi, meninjau lapangan, serta 

koordinasi dengan instansi terkait.  

 

 
 

B. Saran 

1. Pemerintah Daerah Pringsewu dan Pemerintah Daerah lainnya yang ada di 

Provinsi Lampung diharapakan dapat mengantisipasi terjadinya konflik 

pertanahan dengan menertibkan masyarakat yang menggarap lahan 

kawasan tanpa meiliki izin resmi, tidak hanya tu Pemerintah juga 

diharapakn dapat berpegang pada peraturan perundang-undangan 

khususnya Undang-undang Pertanahan. Hal ini dilakukan agar tidak ada 

lagi konflik serupa, yang dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang 

mengatur tentang sengeta dan kepemilikan / pengelolaan lahan yang resmi.   

2. Tim Terpadu bersama-sama instansi terkait khususnya BPN diharapkan 

dapat lebih memperketat pengawasan terhadap jalannya proses pengajuan 

perubahan status tanah yang melibatkan status tanah kawasan dan 

kehidupan masyarakat terutama yang termasuk dalam skala besar, baik 

untuk kepentingan swasta maupun untuk kepentingan umum. Hal ini patut 

diperhatikan karena pada beberapa kasus pertanahan yang terjadi pada 

umumnya disebabkan oleh faktor ketidak jelasan status hukum tanah dan 

kurang memperhatikan hak adat atau hak perorangan masyarakat banyak. 
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3. Untuk kedepannya dalam penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan 

kepentingan masyarakat luas disarankan agar selalu mengedepankan pola-

pola penyelesaian melalui jalur musyawarah mufakat dan bersikap lebih 

tegas dengan  memberikan sanksi baik denda ataupun pidana kepada pihak 

yang menguntungkan kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu. 


