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 BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

1. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

terkhusus untuk pembangunan Perumahan Graha Swasti Kirana 

dilapangan sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.  

2. Kompensasi dan ganti kerugian sudah berjalan dengan lancar dengan 

diadakannya kesepakatan antara pihak pengembang dan masyarakat 

yang tanahnya terbebaskan dengan cara musyawarah dengan 

menentukan nominal harga tanah sesuai dengan harga pasaran yang 

berlaku di daerah tersebut. 

3. Proses pengadaan atau pembebasan tanah berjalan dengan lancar karena 

kedua belah pihak telah saling menyepakati mengenai perjanjian 

pengadaan tanah tersebut. 

4. Hambatan yang dialami ketika proses pembebasan tanah sebagaian besar 

merupakan kendala teknis yang meliputi tahap pengeringan tanah 

sebelum dilakukan proses pengurugan. Hambatan lain yaitu berupa 

minimnya ketersediaan alat berat dan bahan bangunan untuk proses 

pembangunan Perumahan Graha Swasti Kirana. 
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4.2 Saran 

A. Perumahan Graha Swasti Kirana 

1. Untuk meningkatkan minat pembelian unit rumah di Perumahan Graha 

Swasti Kirana, sebaiknya pihak perumahan lebih memperhatikan lagi 

akses jalan perumahan tersebut karena masih terdapat jalan yang rusak. 

2. Pihak Perumahan Graha Swasti Kirana perlu menambah fasilitas 

keamanan perumahan dengan perlu adanya Satpam atau penjaga 

perumahan. 

B. Badan Pertanahan Nasional 

1. Untuk pihak Badan Pertanahan Nasional, sebaiknya masih perlu 

dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2012 baik terhadap panitia pelaksana dan kepada masyarakat, 

sehingga terdapat suatu persamaan presepsi mengenai pengertian, 

makna, tujuan dan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

C. Koperasi Muria Gemilang 

1. Ganti kerugian atas tanah seharusnya lebih tinggi dari harga pasar untuk 

penghargaan kepada pemilik tanah yang telah bersedia mengorbankan 

haknya kepada pihak swasta, mengingat harga tanah yang cenderung 

terus meningkat. 

2. Demi memperlancar kegiatan pembanguan Perumahan Graha Swasti 

Kirana, sebaiknya pengembang sudah memperhitungkan jumlah 

pekerja, besarnya pengeluaran untuk pekerja, dan ketersediaan 
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kebutuhan bahan bangunan dan alat berat karena hal tersebut merupakan 

bagian utama dari pembangunan Perumahan Graha Swasti Kirana. 

D. Masyarakat Perumahan Graha Swasti Kirana 

1. Untuk masyarakat Perumahan Graha Swasti Kirana lebih menjaga 

kebersihan lingkungan agar kebersihan Perumahan Graha Swasti kirana 

terjaga. 

2. Untuk masyarakat Perumahan Graha Swasti Kirana yang masih dalam 

proses mencicil pembayaran unit rumah lebih tertib dalam pembayaran 

agar pembangunan unit-unit rumah lain di Perumahan Graha Swasti 

Kirana berjalan dengan lancar. 

  


