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Pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur 

Ruas Jalan Way Jepara-Way Sekampung/Bunut di Kabupaten Lampung Timur 

berjalan tidak seperti yang diharapkan karena pelaksanaan pengadaan tanah yang 

dimulai sejak tahun 2008 belum terselesaikan disebabkan besaran ganti rugi 

ditolak oleh warga pemilik lahan sehingga harus dimediasi oleh Ombudsman 

Republik Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat peneliti adalah 

bagaimana implementasi kebijakan Pengadaan Tanah tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Ruas Jalan Way 

Jepara – Way Sekampung / Bunut Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

melalui wawancara dan dokumentasi, dengan fokus penelitian pada implementasi 

kebijakan pengadaan tanah ditinjau dari variabel : komunikasi, sumber daya, 

disposisi, struktur birokrasi dan lingkungan kebijakan. 



Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan Pengadaan 

Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Ruas Jalan Way Jepara – 

Way Sekampung/Bunut Kabupaten Lampung Timur sangat dipengaruhi oleh 

kelima variabel dalam fokus penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, 

struktur birokrasi dan lingkungan kebijakan. Komunikasi dapat dilakukan secara 

efektif oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Timur dengan SNVT 

Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung selaku pihak yang 

memerlukan tanah dan Warga Pemilik Lahan. Kemampuan implementator dalam 

menguasai kebijakan pengadaan tanah cukup baik hanya saja kurang didukung 

oleh ketersediaan dana dan prasarana yang memadai. Disposisi implementator pun 

cukup baik yaitu selalu berupaya  melaksanakan tahapan pengadaan tanah sesuai 

peraturan yang berlaku dengan menunjuk lembaga penilai yang berkompeten 

dalam menentukan besaran nilai ganti rugi dan selalu bermusyawarah dengan 

pihak-pihak terkait apabila ada kendala. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan Jalinpantim tidak memiliki standar operating procedur (SOP) 

khusus, tahapan-tahapan dilaksanakan mengacu pada peraturan yang ada yaitu 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2007 dengan pembagian kewenangan sesuai dengan tugas pokok masing-masing 

instansi. Implementasi kebijakan pengadaan tanah ini sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan kebijakan yaitu adanya Surat Edaran Gubernur yang menyatakan 

bahwa tanah tidak diganti rugi dan adanya fasilitasi oleh Ombudsman Republik 

Indonesia dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan 

pengadaan tanah.  
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