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penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan ganti kerugian 

pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan Kabupaten Pasuruan dan 

apakah pelaksanaannya tersebut sudah sesuai dengan Perpres No.36 Tahun 2005, faktor apa yang 

menunjang dan menghambat pelaksanaan pengadaan tanah serta upaya apa yang dapat dilakukan 

panitia pengadaan tanah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan Kabupaten Pasuruan. 

Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik 

pengumpulan data, pengambilan data dan analisa data. Untuk teknik pengambilan data, penulis 

menggunakan lebih dari satu studi lapangan yaitu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA), Departemen Pekerjaan Umum (DPU) serta dari responden sendiri yaitu 

sebagian warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah. dan studi pustaka melalui literature-

literature atau buku-buku sebagai bahan penunjang sehingga diharapkan akan memperoleh data 

yang valid. Untuk teknik pengambilan data diperoleh dengan cara interview/wawancara dan 

dokumentasi. Dengan cara interview, penulis melakukan wawancara dengan pihak BAPPEDA 

Kabupaten Pasuruan yang diwakilai oleh Bapak Edie Sasmito (sekretariat Bappeda Kabupaten 

Pasuruan), Kepala Departemen Pekerjaan Umum yaitu Bapak Rudy CC. dan sebagian warga 

yang tanahnya terkena pengadaan tanah. Sedangkan untuk metode dokumentasi, penulis 

mempelajari data-data tertulis dari kantor BAPPEDA maupun dari DPU yang berupa dokumen, 

arsip-arsip dan catatan-catatan yang erat kaitannya dengan penelitian. Mengenai teknik analisa 

data, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif artinya data-data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dikantor BAPPEDA dan DPU Kabupaten Pasuruan merupakan data-data yang tidak 

dapat dikualifikasikan sehingga tidak dapat digunakan rumus-rumus statistik. 

Pelaksanaan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol (dalam 

pembangunan jalan tol gempol-pandaan Kabupaten Pasuruan) adalah pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dimana pada prinsipnya dilakukan dengan dasar musyawarah dimana 

keseluruhan dilakukan sebanyak dua kali pertemuan yang dilakukan secara langsung antara 

pemegang hak atas tanah dengan pihak DPU selaku pihak yang membutuhkan tanah. Dalam 

musyawarah tersebut tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai bentuk dan 

besarnya ganti kerugian yang didasarkan pada harga nyata serta memperhatikan NJOP Bumi 

Bangunan tahun terakir daerah tersebut, karena musyawarah ganti kerugian baru selesai maka 

penyerahan ganti kerugian tersebut belum dilaksanakan.  

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian terhadap 

pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol (dalam pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan 

Kabupaten Pasuruan) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Perpres No. 36 Tahun 

2005 akan tetapi kurang maksimal kenapa penulis mengatakan kurang maksimal, karena dalam 



hasil wawancara penulis dengan pihak kepala DPU bahwa pemberian ganti rugi yang diberikan 

hanya ganti rugi yang berbentuk fisik sedangkan ganti rugi yang berbentuk non fisik telah 

diabaikan.  

 

 


