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PELAKSANAAN GANTI RUGI HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 

JARINGAN LISTRIK  TENAGA UAP DI KECAMATAN SAMBELIA 
 

 

SASTRADI 

D1A110138 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM  

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Ganti Rugi, kendala dan upaya 

dalam pembangunan Jaringan Listrik Tenaga Uap Di Kecamatan Sambelia apakah sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Metode Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan metode 

penelitian normatif-empirik. Penelitan normatif adalah penelitian yang mengkaji perundang-

undangan. Sedangkan penelitian empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan 

melihat secara langsung permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan 

ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan listrik di kecamatan sambelia ini dapat 

dilihat melalui prosedur pengadaan tanah yaitu menggunakan Udang-undang nomor 2 tahun 

2012, Jo. Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

Kata Kunci: Ganti Rugi Pengadaan Tanah 

 

COMPENSATION OF PROPERTY RIGHTS TO LAND FOR DEVELOPMENT 

NETWORK POWER STEAM IN DISTRICT SAMBELIA 

SASTRADI 

D1A110138 

LOW FACULTY OF UNIVERSITY OF MATARAM 

ABSTRACT 

This research is done to know conducted to determine the implementation of the 

compensation on Land Acquisition for Public Interest the Determination Change disadvantage in 

the construction of Steam Power Networks In Sub Sambelia is already in accordance with 

applicable regulations and satisfy the justice of the people affected by the construction. Methods 

The approach used in this study is normative empirical research methods. While empirical 

research is a research that uses investigate and saw directly the laws problem. According to  

research resulted that implementation of the land acquisition compensation for construction of 

steam power network in Sambelia can be looked through the procedure of law No. 2 of 2012 on 

land acquisition. Jo president rules number 71 of 2012 about land acquisition for public 

importance. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi  amanat Pembukaan UUD 

1945 dari tahun ketahun terus meningkat. Bersamaa n dengan itu, jumlah penduduk terus bertambah dan 

sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, maka semakin meningkat dan 

beragam pula kebutuhan penduduk diIndonesia. Termasuk dalam kegiatan pembangunan nasional itu 

adalah pembangunan untuk kepentingan umum. 

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yangpaling dasar. Tanah 

merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber 

penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang 

akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia.
1
 

Di sisi lain tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkansebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

rakyat secara adil dan merata,juga harus dijaga kelestariannya.
2
 

Terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah 

telah menerbitkan peraturan secara berturut-turut yaitu Keputusan Presiden (Kepres) nomor 55 

tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umun, 

yang kemudian diganti dengan PerPres Nomor 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi 

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 

tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan dilengkapi dengan 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

 

                                                             
1
Abdurrahman, Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia,  cet. 2, (Bandung : 

Alumni, 1983) hal. 1. 
2
Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang:Bayumedia Publishing, 

2007), hal 1 
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Pembangunan Jaringan Listrik Tenaga Uap telah direncanakan sejak tahun 2011 namun 

baru bisa dilaksanakan pada tahun 2015 ini, artinya rencana pembangunan tersebut mengalami 

keterlambatan selama 4 tahun, dan pelaksanaan ganti rugi hak atas tanah dilakukan oleh 

pemerintah secara berkala atau bertahap sehingga mengakibatkan masyarakat merasa rugi karena 

harga tanah dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu mengalami kenaikan harga dan bukan 

faktor ini saja yang terjadi namun karena harga ganti rugi tanah yang diberikan pemerintah tidak 

sesuai dengan kelas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. 

Oleh karena itu penulis mengambil studi di Kecamatan Sambelia sebagai bagian dari 

wilayah yang terkena dengan proyek pembangunan tower jaringan  listrik tenaga uap, penulis 

melihat adanya kepentingan yang bertentangan antara pihak pemerintah dengan masyarakat 

sebagai pemegang hak atas tanah di dalam hal pembebasan tanah tersebut. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi hak atas 

tanah untuk pembangunan jaringan listrik tenaga uap di Kecamatan Sambelia. Untuk mengetahui 

kendala dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pelaksanaan ganti rugi hak atas tanah 

untuk pebangunan jaringan pembangkit listrik tenaga uap di Kecamatan Sambelia. Manfaat 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis  maupun praktis. Secara 

teoritis, diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan hukum 

agrarian pada khususnya dan secara praktis, memberi wawasan atau pengethuan dari penyusun 

mengenai hal-hal yang terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan (kepentingan 

umum). Pada sisi lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

informasi dibidang hukum agrarian bagi mereka yang  sedang dan akan menempuh mata kulyah 

hukum agraria khususnya pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. 
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PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Ganti Rugi Hak Atas Tanah UntukpembangunanJaringan ListrikTenaga 

Uap Di Kecamatan Sambelia 

 

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber 

daya yang dipergunakan bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup manusia itu 

sendiri.dengan memiliki cipta, rasa, karsa, manusia telah mengelola dan mamanfaat 

sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran baik untuk generasi sekaran maupun 

yang akan dating. Hal ini berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. 

Kaitannya dengan pelaksnaan pembangunan tower jaringan listrik yang berlokasi di Kecamatan 

Sambalia merupakan salah satu bentuk pembangunan sumber daya untuk kebutuhan generasi yang 

sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya berikut akan dijelaskan mulai 

dari prosedur pengadaan tanah dalam penetapan lokasi pembangunan jaringan listrik, proses 

musyawarah penetapan ganti rugi, luas wilayah yang terkena dan bentuk ganti rugi yang diberikan 

oleh pemerintah. 

1. Prosedur/Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Listrik  

 

Dalam Pasal 2 Ayat(2) dan (3) Perpres No. 65/2006 Menyatakan bahwa pengaaan tanah 

bagi kepentingan umum  dilakukan dengan 2 (dua) macam: a. Pelepasan hak atau 

penyerahan hak atas tanah. b. Jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh 

para pihak yanh bersangkutan. 

Kedua cara tersebut termsuk kategori pngadaan tanah secara sukarela. Untuk 

cara yang pertamadilakukan untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 

yang dilaksanakan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pepres 

Nomor 65 Tahun 2006, sedangkan yang kedua dilakukan untuk pembangunan 
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kepentingan umum yang memrlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) 

hektar, dan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum. 

Menurut Pasal 6 Perpres No.65/2006 menyatakan bahwa: “ pengadaa tanah untuk 

kepentingan umum  dilakukan dengan bantuan panita pengadaan tanah yang 

dibentuk oleh gubernur, kepala daerah tingkat I”, sedangkan ayat (2) menyatakan 

bahwa “pengadaan tanah dibentuk di setiap kabupaten atau kotmadya tingkat II”. 

 

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, di atas 1 (satu) Ha, agar melalui tahapan sebagai berikut : 1). 

Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi 

pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/walikota melalui kepala 

kantor pertanahan kabupaten setempat.permohonan tersebut harus dilengkapi 

keterangan mengenai : a) lokasi tanah yang diperlukan b) luas dan gambar kasar 

tanah yang diperlukan c) penggunaan tanah pada saat permohonan di ajukan. uraian 

tentang rencana proyek yang akan dibangun, disertai dengan keterangan mengenai 

aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan. 2). Instansi yang 

memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota berdasarkan 

perencanaan pengadaan tanah melakukan penelitian mengenai kesesuaian peruntukan 

tanah yang dimohon. Jika sudah sesuai, maka bupati/walikota memberikan 

persetujuan penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksuddi atas, 

melaksanakan tahapan-tahapan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagai 

berikut : a. Pembentukan tim persiapan pengadaan tanah. b. Pemberitahuan rencana 
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pembangunan c. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan d. Konsultasi publik 

rencana pembangunan e. Penetapan lokasi pembangunan f. Pengumuman penetapan 

lokasi. 3) untuk pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu)Ha, setelah diterima 

persetujuan penetapan lokasi pembangunan, maka instansi pemerintah tersebut 

mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada panitia dengan melampirkan 

persetujuan tersabut. 4) Selanjutnya dilakukan pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu: a) 

panitia bersama-sama instansi pemerintah memberikan penyuluhan kepada 

masyarakatyang terkena lokasi pembangunan mengenai maksud dan tujuan 

embangunan agar masyarakat memahami dan menerima pembangunan tersebut b) 

panitia bersama-sama instansi menetapkan lokasi tanah yang terkena pembangunan, 

selnjtnya melakukan kegiatan inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah, termasuk 

bangunan, tanaman, dan lain-lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan. c) 

panitia mengumumkan hasil inventarisasi 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 

(satu) Ha, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan 

para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar-menukar atau cara lain 

yang disepakati kedua belah pihak 
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2. Proses Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Tower 

Jaringan Listrik Di Kecamatan Sambelia 

  Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (10), ganti rugi 

adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses 

pengadaan tanah. 

  Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada 

pihak yang berhak. Ganti kerugian tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian yang 

ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan pengadilan negeri/mahkamah agung. 

  Musyawarah merupakan langkah awal para pihak dalam proses ganti rugi dalam 

pengadaan tanah, sehingga musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling 

mendengar, saling memberi dan saling meneriaa pendapat, serta keinginan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang 

berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar sukarelaan dan kesetaraan antara 

pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan 

dengan pengadaan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. 

  Kaitannya dengan musyawarah penetapan ganti kerugian dalam hal pemberian 

ganti rugi hak atas tanah warga yang terkena oleh pembangunan tower jaringan listrik  

ini, setelah dilakukan penelitian bahwa hasil dari musyawarah penetapan besar ganti rugi 

yang akan diterima oleh masyarakat oleh pemerintah untuk jenis tanah sawah dan tanah 

pekarangan Rp. 7.000.000,:- (tujuh juta rupiah ) per/ are, dan tanah lading Rp. 

5.000.000,:- (lima juta rupiah) per/are, proses musyawarah ini memang benar telah 

dilaksanakan oleh pihak pemerintah dengan pihak masyarakat sebagai pemegang hak atas 

tanah yang akan dibebaskan, sesuai dengan hasil wawancara saya dengan salah satu 
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responden yaitu Bapak Kepala Desa Obel-Obel Pada Tanggal 22 Juni 2015, sebagai 

Aparatur Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia, yaitu Bapak Muhamin mengatakan 

bahwa : “Sebelum kami diberikan ganti rugi atas tanah hak milik kami, pemerintah dalam 

hal ini, baik pemerintah daerah, bersama pihak Kecamatan melalui Pemerintah Desa 

mengirim surat undangan  rapat kepada seluruh pemegang hak atas tanah yang akan 

terkena imbas pengadaan tanah  untuk Pembangunan Tower Jaringan Listrik di 

kecamatan sambelia, dengan agenda rapat pada waktu itu yaitu sosialisasi proyek 

pembangunan tower jaringan listrik dan sekaligus musyawarah harga tanah ganti rugi 

untuk tanah kami. Pada saat itu kami semua yang hadir pada agenda rapat yang bertempat 

di Aula Kantor Kecamatan Sambelia tersebut menyetujui akan adanya pembangunan 

tower jaringan listrik ini. Hasil rapat kami pada saat itu menemukan kesepakatan harga 

ganti rugi tanah untuk  jenis tanah sawah dan pekarangan yaitu Rp. 7.000.000;- (tujuh 

juta rupiah) per are, sedangkan tanah ladang yaitu Rp. 5.000.000;- (lima juta) per/ are ”.
3
 

Berdasarkan penelitian bahwa di desa-desa lain juga yang termasuk dalam sket 

pembangunan tower jaringan listrik tenaga uap, mengalami hal yang sama seperti didesa 

Belanting dan Desa-Desa lainnya seperti Desa Obel-Obel, Desa Dara Kunci, Desa 

Sugian, Desa Bagek Manis, Desa Senanggalih dan Desa Padak Guar. Dalam proses 

musyawarah penetapan ganti rugi tanah untuk pembangunan tower jaringan listrik di 

kecamatan sambelia. Tetapi setelah ditelusuri ternyata ada yang sudah menerima dan ada 

yang belum menerima pembayaran ganti rugi tanah tersebut.  

 

 

                                                             
3
 Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Obel-Obel Kecamatan Sambelia. Kab. Lombok Timur Tanggal 22 Juni 

2015 
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B. Kendala Atau Hambatan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan 

Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Sambelia 

 

Semua kebutuhan manusia juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah, dengan kata lain 

bahwa tanah merupakan factor pokok dalam kelangsungan hidup manusia. Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “bumi air dan termasuk kekayaan alam 

yang tekandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat”. 

Pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar merupakan landasan adanya hubungan 

hukum antara tanah dan subyek tanah, dimana Negara dalam hal ini sebagai subyek yang 

mempunyai kewenangan tertinggi terhadap segala kepentingan atas tanah yang bertujuan 

untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pada tingkatan tertinggi, tanah dikuasai oleh 

Negara sebagai organisasi seluruh rakyat. 

Menurut Ahmad Husein Hasibuan ada 2 (dua) kendala yang terdapat dalam 

pelaksanaan pembebasan tanah: faktor psikologis masyarakat dan factor dana. Kendala yang 

merupakan faktor psikologis masyarakat adalah : 1) Masih ditemui sebagian pemilik/yang 

menguasai tanah beranggapan Pemerintah tempat bermanja-manja meminta ganti-rugi, 

karenanya meminta ganti-rugi yang tinggi, tidak memperdulikan jiran/tetangga yang 

bersedia menerima ganti-rugi yang dimusyawarahkan. Masih ditemui pemilik yang 

menguasai tanah beranggapan pemilikan tanahnya adalah mulia dan sakral, sehingga sangat 

enggan melepaskannya walau dengan ganti-rugi, karenanya mereka bertahan meminta ganti-

rugi yang sangat tinggi; 2) Kurangnya kesadaran pemilik/yang menguasai tanah tentang 

pantasnya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Selanjutnya, 
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kendala yang merupakan faktor dana adalah keterbatasan dana pembebasan tanah sehingga 

tidak mampu membayar gantikerugian dengan harga wajar menurut pasar umum setempat.
4
 

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga yang dijadikan 

responden, Warga Desa belanting dan Desa-Desa lainnya yang terkena proyek pengadaan 

tanah Di Kecamatan Sambelia sebagai sampel dalam penelitan ini memberikan tanggapan 

yang positif dengan adanya pembangunan jaringan listrik tersebut. Namun terdapat kendala 

atau kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam proses pelaksanaan ganti rugi terhadap 

pengadaan anah tersebut. 

Pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah sebagai sarana untuk pembangunan 

jaringan listrik mengalami kesulitan dalam menuntaskan ganti rugi tanah dan pekarangan 

milik warga akibat adanya warga masyarakat yang menolak atau tidak mau menerima harga 

ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitan, hambatan- hambatan 

yang timbul adalah sebagai berikut: 1. Hambatan yang dihadapi pemerintah: a. Sulitnya 

mencapai kesepakatan harga besar ganti rugi tanah. Berdasarkan wawancara dengan pihak 

pemerintah kecamatan yaitu Bapak Camat Sambelia Haji Buhari S.H bahwa masih ada 

masyarakat yang masih bertahan untuk melepaskan tanah hak miliknya dijadikan tempat 

pembangunan tower jaringan listrik, karena beralaskan jumlah besar ganti rugi tanah yang di 

tawarkan pemerintah terlalu murah sehingga mereka bertahan  sampai saat ini.
5
b.  Tanah 

masyarakat masih banyak yang meniliki SPPT yang jumlah luas tanah beserta batas-batas 

yang dimiliki tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga pihak pemerintah kesulitan 

dalam pencairan dana, karena kelengkapan administrasi belum akurat. c. Warga yang belum 

                                                             
4
Ahman Husein Hasibuan. Masalah Perkotaan Berkaitan dengan Urbanisasi dan Penyediaan Tanah. 

Makalah 1986 : Hal. 6-7. 

 
5
Wawancara Pada Tanggal 23 Juni 2015, Di Kantor Camat Dengan Camat Sambelia. 
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menerima ganti rugi tanah menginginkan penggantian ganti rugi tanah itu lebih besar. Dari 

hasil wawancara dengan Kepala Desa Belanting Kecamatan Sambelia Pada Tanggal 24 Juni 

2015, Bapak H. Sahrudin mengatakan bahwa warga yang belum menerima ganti rugi 

tersebut, akan diberikan ganti ruginya sesuai dengan permintaannya, akan tetapi setelah 

dipertimbangkan akan timbul masalah baru, karena warga yang telah menerima ganti rugi 

tahun lalu hanya diberikan ganti rugi tidak sebesar yang diminta oleh warga yang belum 

menerima ganti rugi tahun sekarang, sehingga dikhawatirkan adanya perbedaan antara para 

warga yang terkena proyek pembangunan jaringan listrik Belanting tersabut, dan akan 

membuat prosesnya berlarut-larut maka hal tersebut di urungkan.
6
 2. Hambatan yang timbul 

dari warga masyarakat yang tanahnya terkena proyek pembangunan jaringan listrik. Adanya 

beberapa warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan tower jaringan listrik tenaga 

uap yang belum dibebaskan tanahnya sampai sekarang karena menginginkan harga ganti 

rugi yang lebih tinggi dari harga kesepakatan sebelumnya.Dengan alasan pemerintah tidak 

tepat waktu dalam memberikan ganti kerugian, yang tentunya harga jual tanah waktu tahun 

dulu sangat berbeda dengan harga tanah tahun sekarang.Setelah melakukan pengukuran luas 

tanah masyarakat yang tercantum di SPPT yang di pegang sebagai tanda surat pajak tahunan 

ternyata  berbeda dengan data asli setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN. Sehingga 

pemerintah melakukan pemutakhiran data mengenai luas tanah tersebut, dan mengenai 

pembayaran ganti rugi di tahun 2015. 

 

 

 

                                                             
6
Wawancara Pada Tanggal 24 Juni 2015, Di Kantor Desa Dengan Kepala Desa Belanting. 
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C. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Tower Jaringan Listrik Di Kecamatan Sambelia 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang angat mendasar. Manusia hidup serta 

melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap aat manusia selalu berhubungan dengan 

tanah dan dapat dikatakan hamper semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung 

maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.  

Berkaitan dengan upaya pemerintahdalam mengatasi ganti rugi dalam pengadaan tanah 

untuk pembangunan jaringan listrik tenaga uap di kecamatan sambelia, berdasarkan hasil 

penelitian bahwa, pemerintah telah berupaya dengan : a. Melakukan koordinasi dengan 

masing-masing pemerintahan desa yang menjadi wilayah administrasi pemerintahan 

kecamatan, selanjutnya pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan pihak yang 

memerlukan tanah dalam hal ini adalah pihak dari pemerintah bahwasanya diWilayah 

Kecamatan Sambelia sebagai salah satu Kecamatan yang terkena oleh pembangunan tower 

jaringan listrik. b. Memperbolehkan masyarakat bercocok tanam atau memanfaatkan tanah 

tersebut, jika belum dilakukan pembangunan tower jaringan listrik tersebut, tanpa dimintai 

hasilnya. Dengan upaya ini harapan pemerintah supaya warga setempat tidak merasa telalu 

rugi untuk sementara waktu menunggu sisa pembayaran yang belum dilunasi dan menuggu 

pembangunan mulai di laksanakan. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan ganti rugi hak atas tanah untuk pembangunan tower jaringan listrik di 

Kecamatan Sambelia sesuai dengan  prosedur dan tata cara yang di atur Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum, Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. Adapun mengenai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh 

pemerintah dalam proses ganti rugi pengadaan tanah yaitu sulitnya mencapai 

kesepakatan antara pemerintah dan pemilik hak. Masih adanya warga masyarakat yang 

tidak mau melepasakan tanah haknya dikrenakan ganti rugi yang diberikan pihak 

pemerintah atau PLN di anggap oleh masyarakat terlalu rendah atau murah sehingga 

mereka masih bertahan sampai saat ini. Tanah masyarakat masih banyak yang meniliki 

SPPT yang jumlah luas tanah beserta batas-batas yang dimiliki tidak sesuai dengan yang 

sebenarnya sehingga pihak pemerintah kesulitan dalam pencairan dana, karena 

kelengkapan administrasi belum akurat. 2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

mengatasi masalah pembebasan tanah untuk pembangunan jaringan listrik di Kecamatan 

Sambelia yaitu melakukan koordinasi dengan masing-masing pemerintahan Desa yang 

menjadi wilayah administrasi Pemerintahan Desa, selanjutnya pemerintah kecamatan 

berkoordinasi dengan pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini adalah pihak dari 

PLN, bahwasanya diwilayah Kecamatan Sambelia sebagai salah satu Kecamatan yang 

terkena oleh pembangunan tower jaringan listrik. Memperbolehkan masyarakat bercocok 

tanam atau memanfaatkan tanah tersebut, jika belum dilakukan pembangunan tower 
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jaringan listrik tersebut, tanpa dimintai hasilnya. Dengan upaya ini harapan pemerintah 

supaya warga setempat tidak merasa telalu rugi untuk sementara waktu menunggu sisa 

pembayaran yang belum dilunasi dan menuggu pembangunan mulai di laksanakan. 

B. Saran 

1. Dalam hal pelaksanaan pemberian ganti rugi seharusnya pemerintah harus trasparansi 

dalam pemberian ganti kerugian terhadap pemilik hat atas tanah yang dibebskan 

tersebut, supaya tidak terjadi adanya masyarakat yang menolak tanahnya untuk 

dibebaskan dikarenakan pemerintah tidak transparan. 2. Terkait pendataan tanah sarus 

singkron atau sesuai dengan yang termuat dalam bukti kepemilikan tanah oleh 

masyarakat, baik itu berupa luas tahanya dan batas-batas tanahnya. Apabila hal tersebut 

sudah sesuai atau singkron dengan maka hasil dari pendataan tersebut segera dilaporkan 

ke BPN. Pemerintah harus lebih mempertegas kembali tugas dan fungsi panitia penilai 

harga tanah dalam hal  pengadaan tanah supaya tidak terjadi lagi ketidak setujuan  dari 

msyarakat terhadap besarnya nilai ganti rugi.  
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