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Abstrak 

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH 

UNTUK PELEBARAN JALAN DI KELURAHAN DASAN GERES 

KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 

(Studi di Kabupaten Lombok Barat) 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar penghitungannya dan besar 

ganti kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pelebaran Jalan di 

Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan apa 

kendala serta solusi dalam proses pemberian ganti kerugian dalam Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Pelebaran Jalan di Kelurahan Dasan Geres. Penelitian 

ini merupakan penelitian empiris dan metode pendekatan yang digunakan adalah 

metode pendekatan hukum empiris yang terdiri dari pendekatan Perundangan-

undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Dasar perhitungan 

yang dilakukan oleh tim penilai sesuai dengan SPI dengan besar ganti kerugian 

keseluruhan Rp. 3.289.451.162 Bentuk ganti kerugian yang diterima berupa uang 

yang dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan memberikan solusi.Terhadap 

permasalahan tersebut pemerintah  melakukan kesepakatan dengan para pemilik 

tanah agar terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Musyawarah 

 

IMPLEMENTATION OF CHANGE OF LOSSES IN LAND 

PROCUREMENT FOR DISTRIBUTION OF ROADS IN DASAN GERES 

SUB-DISTRICT GERUNG DISTRICT, WEST LOMBOK DISTRICT, 2017 

(Study in West Lombok ) 

 

ABSTRACT 

 

 This research was conducted to find out the basis of the calculation and 

the amount of compensation for Land Acquisition for Road Widening 

Development in Dasan Geres Village, Gerung District, West Lombok Regency 

and what are the obstacles and solutions in the compensation process in Land 

Procurement for Road Widening Development in Dasan Geres Village. This 

research is an empirical study and the approach method used is an empirical 

legal approach method which consists of the legislation approach, conceptual 

approach and sociological approach. The basis of the calculation carried out by 

the assessment team is in accordance with the SPI with the total compensation of 

Rp. 3,289,451.162 Forms of compensation received in the form of money which in 

the implementation there are obstacles and provide solutions. Regarding these 

problems the government made an agreement with the landowners to be carried 

out in accordance with a predetermined schedule. 

 

Keywords: Land Acquisition, Compensation, Deliberation 
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I. PENDAHULUAN 

Tanah merupakan wadah pembangunan dan memegang peranan yang 

sangat penting dalam kegiatan pembangunan, baik untuk kepentingan umum 

maupun individu. Tanah sebagai sumber kekayaan alam yang tidak dapat 

terbaharukan dan dapat musnah. Disisi lain kebutuhan akan tanah terus 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan zaman, 

hal ini dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan 

individual yang menguasai tanah dengan kepentingan umum yang 

memanfaatkan tanah, Oleh karena itu tanah memiliki arti penting bagi 

masyarakat itu sendiri guna mencapai kepentingan individual maupun 

kepentingan umum. 

Kegiatan pembangunan ini pemerintah tentunya semaksimal mungkin 

akan memberikan hasil yang optimal demi kesejahteraan masyarakat dalam 

kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kesejahteraan masyarakat 

sangat diutamakan oleh pemerintah guna menunjang kehidupan masyarakat 

setiap harinya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan 

pembangunan hanya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, oleh 

karenanya  dilaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

Ganti kerugian menurut UU No.2 Tahun 2012 adalah penggantian yang 

layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. 

Kegiatan ganti kerugian ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Oleh 
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karena itu ganti kerugian membutuhkan ketelitian dalam laporan keuangan 

atas anggaran yang digunakan agar terciptanya rasa adil dan layak bagi pihak 

yang berhak.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan secara runtut dan jelas 

maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Apa dasar 

penghitungannya dan berapa besar ganti kerugian Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Pelebaran Jalan di Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung 

Kabupaten Lombok Barat ? 2. Apa kendala dan solusi dalam proses 

pemberian ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Pelebaran Jalan di Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten 

Lombok Barat? 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dasar penghitungannya dan 

berapa besar ganti kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pelebaran 

Jalan di Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok 

Barat dan Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam proses pemberian 

ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pelebaran Jalan 

di Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. 

Manfaat Penelitian, Secara teoritis manfaat penelitian yaitu untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata dan hukum 

agraria. Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu untuk kebutuhan atau 

memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan 

Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) dan Badan Pengelolaan Keuangan 

(BPK). 
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Jenis penelitian dalam Penelitian hukum ini adalah peneletian Hukum 

Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah “Penelitian hukum yang dilakukan 

dengan meneliti data primer.”
1
 Dengan demikian metode ini dimaksud untuk 

menelaah pelaksanaan pelebaran jalan di Kelurahan Dasan Geres yang 

dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat. Dan Metode Pendekatan yang 

digunakan adalah metode pendekatan hukum empiris yang terdiri dari 

pendekatan Perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan 

sosiologis. Dengan demikian peneliti dapat menganalisis dari bahan hukum 

primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum 

sekunder yang diperoleh dari studi pustaka serta hasil pengamatan dan 

wawancara untuk selanjutnya dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan 

terkait dengan Pelaksanaan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk 

Pelebaran Jalan Kelurahan Dasan Geres di Kabupaten Lombok Barat.  Selain 

dengan analisis kualitatif dalam penelitian juga menggunakan analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu “Analisis data yang didasarkan atas 

perhitungan atau angka atau kuantitas”
2
 Analisis kuantitatif menggunakan 

data yang diperoleh penulis dalam penelitian yang berupa angka-angka 

maupun besaran-besaran mengenai apa yang telah diteliti oleh penulis yang 

didapatkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk 

pelebaran jalan di Kelurahan Dasan Geres. 

  

                                                             
  

1
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14. 

 
2
Ibid. 
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II. PEMBAHASAN 

Kegiatan pengadaan tanah berkaitan dengan pembangunan, dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Salah satu upaya pembangunan nasional yang diselenggarakan 

Pemerintah Daerah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. 

Pengadaan tanah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut kegiatan 

melepaskan hak atas tanah, dilakukan antara pemegang hak dan pihak yang 

memerlukan tanah (pemerintah) serta dilanjutkan dengan pemberian ganti 

rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.  

Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui 

tahapan sebagai berikut: a. Perencanaan Pengadaan tanah untuk pelebaran 

jalan yang diselenggarakan di Kelurahan Dasan Geres didasarkan atas 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang dilaksanakan dengan penyusunan 

dokumen-dokumen oleh instansi yang yang memerlukan tanah dan dapat 

dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang 

memerlukan tanah dimana perencanaan pengadaan tanah untuk pelebaran 

jalan meliputi: Maksud dan tujuan rencana pembangunan; Kesesuaian dengan 

tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional daerah; Letak tanah; 

Luas tanah yang dibutuhkan; Gambaran umum status tanah; Perkiraan waktu 

pelaksanaan pengadaan tanah; Perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan 

pelebaran jalan; Perkiraan nilai tanah; Rencana penganggaran. b. Persiapan; 
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Persiapan kegiatan pengadaan tanah dalam pelebaran jalan di Kelurahan 

Dasan Geres, merupakan kegiatan pemberitahuan rencana pengadaan tanah, 

pendataan awal lokasi pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi 

pembangunan, mengumumkan atau memberitahukan penetapan lokasi 

pembangunan dan melaksanakan tugas terkait persiapan pengadaan tanah 

untuk pelebaran jalan yang dilaksanakan oleh tim persiapan pengadaan tanah 

untuk pelebaran jalan di Kelurahan Dasan Geres. Berikut tugas daripada Tim 

persiapan pengadaan tanah, meliputi: 1) Pemberitahuan rencana 

pembangunan. 2) Pendataan awal lokasi pembangunan. 3) Konsultasi publik 

rencana pembangunan. 4) Penetapan lokasi pembangunan. 5) Pembangunan 

penetapan lokasi pembangunan. 6) Melaksanakan tugas terkait persiapan 

pengadaan tanah yang ditugaskan oleh gubernur atau pendelegasian persiapan 

pengadaan tanah 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selain peruntukkannnya 

dan kemanfaatannya, maka harus ada siapakah yang dapat melaksanakan 

pembangunan untuk kepentingan umum maka dari itu ditentukan pihak 

panitia pengadaan tanah. 
3
 c. Pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan 

oleh Setda Kabupaten Lombok Barat selaku ketua pelaksana pengadaan 

tanahpelebaran jalan skala kecil di Kelurahan Dasan Geres. Berdasarkan 

penetapan lokasi pembangunan pelebaran jalan  untuk Kepentingan Umum di 

Kelurahan Dasan Geres Instansi mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah 

kepada Lembaga pertanahan. Adapun susunan keanggotaan tim terdiri dari : 

                                                             
3
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra 

Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm. 7.   
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1) Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah dilingkungan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Lobar. 2) Pejabat pada Badan 

Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang Kab. Lombok Barat. 3) 

Pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan 

pertanahan; 4) Camat setempat dan 5) Kepala Kelurahan / Kepala Lurah 

setempat. 

Tim pengadaan tanah melakukan kegiatan paling kurang 10 (sepuluh) 

kegiatan berdasarkan sebagai berikut: Penyiapan pelaksanaan pengadaan 

tanah; Melaksanakan sosialisasi kepada pihak yang berhak / terkait; 

Melakukan pengukuran bersama BPN/ATR Kabupaten; Inventarisasi dan 

identifikasi; Pengadaan penilai / Appraisal; Melaksanakan musyawarah 

penetapan bentuk nilai dan ganti rugi; Melaksanakan rapat penetapan hasil 

ukur; Pemberian ganti kerugian; Mendokumentasikan data administrasi 

pengadaan tanah; Melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Bupati.
4
 

Pelaksanaan pengadaan tanah membentuk satuan tugas oleh ketua tim 

pengadaan tanah untuk melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data fisik 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan data Pihak 

yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang hasil kegiatan tugasnya 

dipertanggungjawabkan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah. Adapun 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi 

kegiatan: 1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan 

pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kegiatan pengadaan 

                                                             
4
 Hasil Wawancara, Lalu Raendi, Staff Aset Daerah,ruangan staff  Kantor Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Barat.  Tanggal 09 Juli 2018. 
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tanah untuk pelebaran jalan di Kelurahan Dasan Geres melaksanakan 

pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah meliputi pengukuran dan 

pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per 

bidang yang hasilnya berupa peta bidang disertai  luasan bidang tanah untuk 

digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian dan pendaftaran 

tanah. 2. Penilaian Ganti kerugian merupakan kegiatan yang paling penting 

dalam penyelesaian kegiatan pengadaan tanah. Besaran ganti kerugian dalam 

kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Kelurahan Dasan 

Geresdinilai oleh Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 30 ayat 1 dan diperjelas 

dengan ketentuan dalam Peraturan  Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum pasal 63 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penetapan besarnya nilai 

ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana pengadaan Tanah berdasarkan 

hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Sehingga ketua pelaksana 

pengadaan tanah menetapkan  Pung’s Zulkarnain dan Rekan sebagai jasa 

penilai atau penilai publik dalam menilai harga tanah secara independen. 3. 

Kegiatan sosialisasi dalam penilaian ganti kerugian terhadap tanah yang 

terkena dampak pelebaran jalan Dasan Geres  dilaksanakan sebelum tahapan 

musyawarah dengan para pemilik bidang tanah. Kegiatan sosialisasi ini 

bertujuan agar masyarakat mengetahui proses dan tujuan pengadaan tanah, 

penilaian harga tanah dan proses ganti kerugian yang  menekankan pada 
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kegiatan penilaian terhadap objek pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh 

Tim Penilai Independen Pung’s Zulkarnain dan Rekan yang berkedudukan di 

Mataram. Setelah diadakannya sosialisasi bersama para pemilik bidang tanah 

kemudian diadakannya musyawarah.  

Maksud dan tujuan dilakukan  penilaian oleh tim penilai tanah adalah 

memberikan opini bahwa nilai ganti kerugian yang dinilai akan digunakan 

untuk tujuan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

yaitu pembangunan pelebaran jalan Kelurahan Dasan Geres agar tidak terjadi 

kemacetan. Sehingga tim penilai harus mendapatkan informasi yang jelas dari 

pemberi tugas mengenai objek penilaian yang akan dinilai. Penyerahan hasil 

pengadaan tanah dalam pembangunan pelebaran jalan Kelurahan Dasan 

Geres, meliputi kegiatan menyerahkan hasil pengadaan tanah oleh ketua 

pelaksana pengadaan tanah yang disertai dengan data-data pengadaaan tanah 

yang dituangkan dalam berita acara penyerahan kepada pihak yang 

memerlukan tanah, kemudian pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan 

setelah pengadaan selesai dilakukan.  

Pada saat musyawarah mencapai kata sepakat dan para pemilik bidang 

tanah menyetujui harga yang telah ditetapkan, kemudian para pemilik bidang 

tanah harus melengkapi administrasi yang diperlukan dan menyerahkan tanda 

bukti kepemilikan tanah ke Kantor Aset Daerah Lombok Barat. Setelah 

menyerahkan bukti kepemilikan hak tersebut pihak Kantor Aset Daerah 

Lombok Barat juga meminta kepada para pemilik bidang tanah untuk 

membuka rekening di PT. Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) bagi para 
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pemilik bidang tanah yang belum memiliki rekening di bank tersebut untuk 

menerima pembayaran ganti kerugian tersebut. Setelah itu para pemilik 

bidang tanah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bentuk dan Nilai 

Ganti Kerugian, Berita Acara Pelepasan Hak dan Kwitansi Ganti Kerugian 

sebagai bentuk persetujuan para pemilik bidang tanah atas ganti kerugian 

yang di tetapkan oleh pemerintah.   Pemberian ganti kerugian dilakukan 

secara bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak. 

Berdasarkan hasil penilaian besarnya ganti kerugian yang telah dinilai 

oleh tim penilai, bidang tanah di kelurahan Dasan Geres memiliki nilai yang 

sesuai dengan standar penilaian. Pihak yang memiliki bidang tanah atau yang 

setuju sejumlah 20 orang. Total ganti kerugian di Kelurahan Dasan Geres 

yaitu sejumlah Rp. 3.289.451.162 dengan nilai tertinggi yaitu Rp. 

727.407.694 dan terendah Rp. 37.135.680 sesuai dengan hasil penilaian yang 

dilakukan oleh Penilai Independen Pung’s Zulkarnain dan Rekan. 

Berdasarkan bentuk ganti kerugian terhadap para pemilik tanah yaitu 

ditetapkan dalam bentuk Uang. 

Kegiatan pengadaan tanah seringkali mengalami kendala-kendala atau 

hambatan yang dialami oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah juga 

memberikan solusi dalam setiap kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil 

wawancara mengenai kendala dan solusi pengadaan tanah untuk pelebaran 

jalan di Kelurahan Dasan Geres yaitu:
5
 1. Beberapa pemilik bidang tanah 

yang belum menyerahkan secara lengkap data atau alas hak kepemilikan atas 

                                                             
5
 Hasil wawancara dengan pihak Aset Daerah Kab. Lobar, Bapak Hartono Haryoto dan 

pihak yang terkena pelebaran jalan yaitu : A. Hari Witono, H. Daesal, dan L. Sujiman. 
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tanah kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat dikarenakan ada beberapa 

yang bersangkutan tersebut belum memiliki setifikat hak atas tanah sehingga 

menghambat pemberian ganti kerugian dan mengakibatkan lambannya proses 

pembangunan pelebaran jalan di Kelurahan Dasan Geres. Terhadap kendala 

tersebut pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melengkapi bukti 

kepemilikan sejak awal pelaksanaan pengadaan tanah yaitu pada kegiatan 

pengumpulan data fisik dan data yuridis, agar menghindari terjadinya 

kesalahan pembayaran. Oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan 

tersebut upaya yang dilakukan adalah instansi membantu secara administrasi, 

memfasilitasi ke Kelurahan dan membantu membuat surat penguasan 

(Sporadik) agar proses kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan 

cepat. 2. Beberapa pihak yang bersangkutan tidak menerima hasil Appraisal 

sehingga dapat menghambat terjadinya proses ganti kerugian. Kemudian 

upaya Pemerintah yaitu dilakukannya pendekatan dengan yang bersangkutan 

sampai pada akhirnya yang bersangkutan mau menerima ganti kerugian yang 

telah di tetapkan oleh Tim Penilai. 3. Terdapat tanah yang masih dalam 

keadaan sengketa waris, para ahli waris menginginkan bahwa ganti kerugian 

diterima oleh semua ahli waris sehingga tanah yang terkena pengadaan tanah 

pelebaran jalan di Kelurahan dasan Geres ini diminta oleh ahli waris untuk 

dilakukan pemecahan sesuai dengan warisan yang diterima para ahli waris. 

Pemerintah melakukan upaya Mediasi  mendengarkan pendapat para pihak 

yang bersengketa guna memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi 

sehingga tercapai kesepakatan mengenai penyelesian persengketaan 
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pertanahan tersebut.  4. Sebagian pemilik bidang tanah keberatan terhadap 

hasil pengukuran karena menginginkan luasan tanahnya seperti yang 

tercantum dalam SPPT dan Sporadik. 5. Sebagian besar para pemilik bidang 

tanah keberatan dalam menerima hasil penilaian atas tanah yang terkena 

dampak pelebaran jalan, karena jumlah ganti kerugian yang ditetapkan oleh 

pemerintah tidak sesuai dengan harga pasar. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan  

Kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan sebagai berikut: 

Dasar Perhitungan Ganti Kerugian di Kelurahan Dasan Geres; 1. Dengan 

menggunakan ketentuan penilaian yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya 

Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 

2014 atas pergantian kedua Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum Pasal 63 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penetapan besarnya nilai 

ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan 

hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik serta Peraturan Mentri 

Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang penilai public Pasal 1 Butir (1) 

yang berbunyi: Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini 

tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan SPI. b. Tim 

Penilai Independen dan Profesional Pung’s Zulkarnain dan rekan  turun 

langsung ke lapangan untuk menilai tanah dan menentukan jumlah ganti 

kerugian yang adil dan layak bagi para pemiik bidang tanah. Kemudian Tim 

Penilai Independen dan Profesional Pung’s Zulkarnain dan rekan memberikan 
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hasil penilaiannya kepada instansi yang memerlukan tanah dan/atau Kantor 

Aset Daerah Lombok Barat untuk dilakukannya pembagian ganti kerugian 

kepada para pemilik tanah dengan dilakukannya musyawarah. c. 

Musyawarah, dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari para pemilik 

tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan 

oleh lembaga pertanahan. 2. Kendala dan Solusi Dalam Proses Pemberian 

Ganti Kerugian adalah: a. Beberapa pemilik bidang tanah yang belum 

menyerahkan secara lengkap data atau alas hak kepemilikan atas tanah 

kepada Pemerintah Daerah Lombok Barat. b. Beberapa pihak yang 

bersangkutan tidak menerima hasil Appraisal sehingga dapat menghambat 

terjadinya proses ganti kerugian. c. Terdapat tanah yang masih dalam keadaan 

sengketa waris, para ahli waris menginginkan bahwa ganti kerugian diterima 

oleh semua ahli waris sehingga tanah yang terkena pengadaan tanah 

pelebaran jalan di Kelurahan Dasan Geres ini diminta oleh ahli waris untuk 

dilakukan pemecahan sesuai dengan warisan yang diterima para ahli waris. d. 

Sebagian pemilik bidang tanah keberatan terhadap hasil pengukuran karena 

menginginkan luasan tanahnya seperti yang tercantum dalam SPPT dan 

Sporadik. e. Sebagian besar para pemilik bidang tanah keberatan dalam 

menerima hasil penilaian atas tanah yang terkena dampak pelebaran jalan, 

karena jumlah ganti kerugian yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai 

dengan harga pasar. 
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