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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah menjadi unsur pokok dalam kehidupan manusia.Diatas tanahlah 

semua kegiatan hidup dan penghidupan dilakukan oleh manusia.Salah satu 

kebutuhan atas tanah yang tidak bisa dipungkiri adalah untuk berbagai 

pembangunan, dimana kebutuhan akan pembangunan infrastruktur, sarana dan 

prasarana umum termasuk pemukiman, kawasan bisnis dan kawasan wisata akan 

terus meningkat seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan 

dan tuntutan ekonomi, sosial budaya yang berkembang. 

Melihat kebutuhan atas tanah yang sangat tinggi, menciptakan suatu peluang 

usaha bagi para pengembang
1
, dimana pengembang akan melakukan pembelian 

dan/atau pembebasan tanah-tanah milik masyarakat, untuk kemudian melakukan 

pengembangan diatas tanah-tanah yang telah dimilikinya tersebut dengan 

membangun unit-unit real estate
2
 berupa rumah, ruko, apartemen, kios, dan lain 

sebagainya berikut sarana dan prasarananya untuk kemudian unit-unit tersebut 

dijual kembali kepada masyarakat. 

Melakukan kegiatan usaha sebagai pengembang tidaklah mudah, karena 

tidak setiap orang leluasa membangun sekalipun bangunan yang didirikan itu 

berada diatas tanah haknya jika tidak sesuai dengan peraturan, begitupula 

                                                 
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembang /pe·ngem·bang/ n 1 orang yang 

mengembangkan; 2 perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta 

pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau 

disewakan: beberapa ~ mencoba untuk bertahan pada masa krisis ini; ~ perumahan pengusaha 

yang mempersiapkan lahan dan sebagainya untuk perumahan (hunian dan sebagainya); 
2
 Pengertian Real Estate dalam Black Law Dictionary : “Land and anithying permanently 

affixed to the Land, such as lisght fixtures, plumbing and heating fixtures, or other such items 

which would be personal property if not attached. 
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pengembang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pendirian 

bangunan berkewajiban untuk mengurus izin-izin yang diperlukan untuk dapat 

melaksanakan kegiatan usahanya kepada pemerintah. Dalam setiap pembangunan 

gedung, baik akan digunakan untuk rumah, kantor, toko, hotel, bengkel dan lain-

lain harus memenuhi kaidah dasar sebagai berikut :
3
 

1. Memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi : 

a. status tanah dan izin dari pemanfaatan tanah dan  

b. izin mendirikan bangunan.  

2. Memenuhi ketentuan teknis bangunan yang terdiri dari : 

a. sempadan bangunan,  

b.kepadatan dan ketinggian bangunan,  

c. sirkulasi dan parkir,  

d. rencana pemetaan,  

e. ruang terbuka dan tata hijau, dan  

f. prasarana dan utilitas.  

3. Memenuhi keandalan bangunan yang meliputi:  

a. fungsi bangunan,  

b. keamanan dan keselamatan,  

c. kesehatan dan kenyamanan, dan  

d. kelengkapan bangunan. 

Disisi lain kebutuhan akan lahan juga dirasakan oleh Pemerintah, dimana 

Pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong terciptanya pengembangan 

suatu wilayah untuk meningkatkan serta memeratakan ekonomi masyarakatnya, 

                                                 
3
 Gatut Susanta, 2009, Mudah Mengurus IMB di 55 Kota dan Kabupaten di Indonesia, Raih 

Asa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 6 
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salah satunya cara yang ditempuh dengan melakukan pembangunan infrastruktur, 

dari dan oleh karenanya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, Pemerintah Indonesia bertekad terus melakukan pengembangan 

infrastruktur salah satunya adalah melalui pembangunan jalan tol.
4
Pembangunan 

infrastuktur sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional
5
,dimana 

untuk mendorong percepatan penyelesaian berbagai proyek nasionalyang saat ini 

sedang berjalan, maka kemudian pada tanggal 12 Januari 2016 diterbitkanlah 

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional, dari 225 proyek strategis nasional yang tercantum di dalam 

Lampiran Perpres No. 3 Tahun 2016 tersebut dapat kita lihat berbagai 

pembangunan dibidang infrastruktur diantaranya infrasturktur jalan tol, jalan 

nasional/strategis nasional non tol, infrasturktur sarana dan prasarana kereta api 

antar kota serta kereta api dalam kota.  

Untuk tercapainya tujuan tersebut diatas, maka yang menjadi kebutuhan 

utama Negara adalah ketersediaan lahan yang cukup dan oleh karenanya untuk 

memenuhi kebutuhan lahan tersebut maka hukum yang menjadi dasar perolehan 

tanah oleh Negara secara anatomis dapat dikelompokkan menjadi 3 (Tiga) pilar 

utama, pertama; dengan cara biasa yakni melalui jual-beli, tukar menukar, atau 

dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak atau voluntary exchange 

(privatrecht), kedua ; dengan cara pengadaan tanah (gemeens chapelijkrecht), 

                                                 
4
  PUSDATIN-Kementerian PUPR, Infrastruktur Binamarga, IV. 11 

5
 Pasal 1 Butir 1 Perpres No. 3 Tahun 2016 : Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat 

strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 
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ketiga; dengan cara luar biasa atau dengan cara paksa yaitu dengan menggunakan 

lembaga pencabutan hak atas tanah (publiekrecht).
6
 

Secara logika hukum, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan 

sangat dibutuhkan terutama bila berandil dalam menyejahterakan masyarakat (das 

sollen), namun dalam realitas (das sein), pengadaan tanah untuk pembangunan 

justru menimbulkan konflik. Konflik dipicu tertutama pemberian ganti rugi yang 

tidak layak . Selain itu dalam pelaksanaan dilapangan, tidak adanya jaminan 

perlindungan hukum dan HAM bagi pemilik tanah.
7
 

Proses perolehan tanah untuk kepentingan umum oleh Negara seperti halnya 

diatas sering kali menimbulkan persoalan. Persoalan pengambilan tanah, 

pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah selalu menyangkut dua dimensi yang 

harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan “pemerintah atau kerajaan” 

dan “rakyat atau masyarakat”. Dua pihak yang terlibat yaitu “pemerintah atau 

kerajaan” dan “rakyat atau masyarakat” harus sama-sama memperhatikan dan 

mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Apabila hal itu 

tidak dihiraukan akan timbul masalah-masalah seperti yang selalu diberitakan oleh 

media massa, dimana pihak penguasa/kerajaan dengan “keterpaksaannya” 

melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan 

sebagainya, sedangkan rakyat mau tidak mau melakukan apa saja untuk 

menempatkan apa yang diyakininya sebagai hak yang harus dipertahankannya.
8
 

Keterbatasan lahan yang ada membuat singgungan kepentingan antara 

pemerintah dengan masyarakat pada umumnya termasuk para pengusaha properti 

                                                 
6
 Gunanegara, Rakyat dan Negara, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan,Cetakan 

Pertama, Tata Nusa, Jakarta hal 15. 
7
 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, 

hal. 366 
8
   Jurnal Hukum NO. Edisi Khusus Vol. 18 OKTOBER 2011: 187 - 206 
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(pengembang) semakin sering terjadi, dimana lahan yang sedianya telah dimiliki 

oleh masyarakat pada umumnya dan/atau para pengembang pada khususunya 

kemudian karena adanya kepentingan umum
9
, maka bidang tanah tersebut tidak 

dapat dialihkan kepada pihak manapun terkecuali kepada instansi yang 

memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan sebagaimana diamanatkan dalam 

ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
10

 Jo. Pasal 84 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum
11

, yang kemudian  ketentuan tersebut lebih dikenal dengan land freezing 

policy. 

Ketentuan land freezing policy ini sendiri bukan merupakan ketentuan yang 

baru melainkan pernah diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Perpres No. 36 Tahun 2015 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum
12

 Juncto Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

                                                 
9
 Pasal 1 Butir 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, 

negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. 
10

“Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya 

kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan” 
11

“Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang 

memerlukan tanah melalui Pelaksana Pengadaan Tanah.” 
12

 “Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas 

tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau 

Gubernur sesuai dengan kewenangannya.” 
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Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudian dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012. 

Ketentuan tersebut diatas merupakan penerapan kewenangan Negara 

sehubungan dengan hak menguasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria
13

 serta adanya fungsi sosial hak-hak atas 

tanah itu sendiri
14

. Berkaitan dengan fungsi tanah, Pasal 6 Undang-undang Pokok 

Agraria menegaskan bahwa walaupun manusia dengan tanah bersifat abadi selaku 

pemilik tanah, tidak berarti pemilik tanah boleh semena-mena menggunakan 

haknya, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam konteks pengadaan 

tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa 

dicabut justru karena tanah memiliki fungsi sosial,
15

 bahkan terkait pencabutan 

hak tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 

1961 tetang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda diatasnya. 

Adanya ketentuan tersebut diatas tidak berarti pemerintah dapat semena-

mena dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Hak milik yang mempunyai 

fungsi sosial itu dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, 

sehingga ketika hak milik itu diperlukan untuk kepentingan umum, maka harus 

                                                 
13

 Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria “Hak menguasai dari Negara termaksud 

dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan 

peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. 

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan 

ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” 
14

 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan kesepuluh, Jakarta : Djambatan, 2005, hal. 296. 
15

  Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan Ketiga, Margaretha 

Pustaka, Jakarta, 2015, Hal. 3 
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diberikan ganti kerugian yang wajar dan segera serta dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan.
16

  

Selain itu proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 

kepentingan umum harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang 

baik dan asas-asas dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan 

umum itu sendiri. Asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas 

kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, 

asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif, asas kecermatan, asas tidak 

menyalahgunakan wewenang, asas pelayanan yang baik, asas tertib 

penyelengaraan negara, asas akuntabilitas, asas proporsionallitas, asas 

profesionalitas, asas keadilan, sedangkan asas-asas terkait dengan pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antara lain asas keadilan, asas 

kemanfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas 

keikutsertaan, asas kesejahteraan, asas keberlanjutan, asas keselarasan. 

Dalam kenyataannya asas-asas tersebut diatas sering kali tidak 

terlaksanakan dengan baik, keterbukaan informasi terkait pengadaan tanah ini 

seringkali tidak terinformasikan dengan baik kepada Pihak yang berhak dan 

masyarakat sekitar yang terdampak, ditambah lagi banyaknya keputusan 

(beschiking) berupa perizinan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Daerah 

maupun oleh Kantor Pertanahan setempat seperti keputusan pemberian ijin 

penggunaan  ruang, Aspek Tata Guna Tanah dalam  rangka penerbitan ijin lokasi, 

ijin lokasi, peil banjir, UKL/UPL, Analasis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), 

pengesahan rencana tapak, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bidang 

                                                 
16

 Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, 

Cetakan Kedua, Jakarta : Kompas, Jakarta, 2009, Hal. 3 
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tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah, serta tidak 

optimalnya pemberlakukan ketentuan land freezing terhadap tanah-tanah yang 

telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah menyebabkan peralihan hak atas 

tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah masih kerap 

terjadi, proses pengadaan tanah berlangsung berlarut-larut menyebabkan Pihak 

yang berhak kehilangan kebebasan untuk menentukan sendiri kepada siapa 

tanahnya akan dijual, menentukan kapan bidang tanah tersebut akan dijual, serta 

menentukan harga jual atas bidang tanah tersebut. 

Dalam kasus Pihak Yang Berhak adalah merupakan perusahaan 

pengembang yang beritikad baik, dengan telah memperoleh perijinan dan legalitas 

usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan diatas 

tanah miliknya tersebut telah didirikan real estate yang telah dipasarkan dan 

bahkan sebagian besarnya telah  terjual kepada para konsumennya, maka akibat 

hukum dari adanya pengadaan tanah dilokasinya tersebut membuat pengembang 

seolah-olah  tidak dapat memenuhi ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

yang telah dibuat dengan para konsumen yang telah melakukan pembelian unit 

dilokasi tersebut. 

Pengembang dianggap telah wanprestasi (cidera janji) karena pengembang 

tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengurusan proses 

peralihan hak atas unit-unit yang diperjual-belikan kepada para konsumen yang 

telah melunasinya harga unit, peruntukan unit-unit serta bidang tanah milik 

pengembang yang termasuk ke dalam lokasi pengadaan tanah tersebut nantinya 

akan berubah sesuai dengan peruntukan kepentingan umum yang akan dibangun 

diatas tanah tersebut. Kondisi tersebut diatas tidak hanya berdampak pada 
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konsumen yang unitnya secara langsung terkena pengadaan tanah melainkan juga 

secara tidak langsung akan berdampak pada konsumen lainnya yang turut 

melakukan pembelian di dalam kawasan milik pengembang tersebut, namun unit 

real estate yang dibelinya tidak termasuk kedalam bidang tanah yang telah 

ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah. 

Perjanjian pengikatan jual beli yang sedianya bertujuan untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum diantara pihak pengembang maupun konsumen sebelum 

peralihan hak melalui akta jual beli dapat dilakukan oleh para pihak sebagai 

penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 

ayat 1 KUH Perdata
17

, yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban dari 

pengembang selaku penjual dengan konsumen selaku pembeli, dimana kewajiban 

paling hakiki dari pengembang sebagai penjualterhadap para konsumennya adalah 

menyerahterimakan unit yang telah selesai dibangun dan melakukan pengurusan 

peralihan hak atas terhadap unit yang telah dilunasi oleh konsumen melalui 

penandatanganan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) yang berwenang dan dilanjutkan dengan proses pendaftaran 

peralihan hak tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat, agar nantinya nama 

pengembang selaku pemegang hak awal yang tertera di dalam sertipikat dapat 

dicoret dan diganti dengan nama konsumen berdasarkan akta jual beli tersebut. 

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses peralihan hak dari 

pengembang selaku penjual kepada konsumen selaku pembeli ini sangat penting, 

dimana berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas 

                                                 
17

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: 

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya 
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tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang 

disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh 

pemerintah.  

Kondisi sebagaimana tersebut diataslah yang saat ini dialami oleh para 

pengembang yang berada di wilayah Tangerang Selatan salah satu pengembang 

yang berlokasi di Pondok Cabe Udik yaitu PT. Cakrawala Inti Sejahtera. Sebagai 

pengembang yang beritikad baik PT. Cakrawala Inti Sejahtera telah mengurus dan 

memperoleh segala legalitas kepemilikan tanah dan perijinan yang dibutuhkan 

untuk melakukan kegiatan usaha sebagai pengembang dan melakukan 

pembangunan unit-unit real estate diatas lahan miliknya seluas 48.010 m2 dengan 

legalitas kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02382 

dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 02406. 

Lokasi tersebut diatas diperuntukan sebagai Kawasan City Point-Pondok 

Cabe yang terdiri dari 3 (tiga) proyek yaitu Pasar Modern (City Market), City 

Walk dan City Mansion (future development). Pada Pasar Modern (city market) di 

bangun 219 kios, 192 lapak dan 54 unit ruko, sedangkan untuk Proyek city walk 

dikembangkan 69 unit Rukan, dan sebagai future development adalah city 

mansion yang direncakan terdiri dari 3 tower apartemen.
18

 

Berdasarkan perijinan yang telah diperolehnya, maka terhitung sejak tahun 

2012 PT. Cakrawala Inti Sejahtera telah mulai memasarkan dan melakukan 

penjualan unit-unit properti yang akan dibangun diatas lahannya tersebut, untuk 

kemudian pada tahun 2014 setelah seluruh unit-unit telah selesai dibangun, maka 

proses serah terima unit dan peralihan hak atas unit tersebut melalui akta jual beli 

                                                 
18

Wawancara dengan Filli Koagouw selaku Property Manager Komplek City Point-Pondok 

Cabe pada tanggal 8 November 2016. 
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yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat mulai dilakukan 

oleh Pihak pengembang kepada para konsumennya tanpa kendala berarti. 

PT. Cakrawala Inti Sejahtera selaku pengembang baru mengetahui adanya 

rencana pengadaan tanah untuk pembangunan tol yang melalui lokasi yang 

dimilikinya adalah pada saat melakukan revisi rencana tapak, dimana berdasarkan 

Pengesahan Rencana Tapak Nomor : 653.1/1176-BP2T/2015 tertanggal 10 Juli 

2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang 

Selatan diketahui bahwa akan ada rencana tol yang ada tidak hanya mengambil 

sebagian besar lahan parkir yang tersedia di dalam kawasan tersebut, namun juga 

akan memotong bangunan pasar pada bagian fasilitas umum (fasum) dan fasilitas 

sosial (fasos) sekalipun tidak menyinggung unit-unit kios maupun ruko yang 

mayoritas telah terjual kepada para konsumennya. 

Hal tersebut diatas tentunya menimbulkan permasalahan bagi PT. Cakrawala 

Inti Sejahtera, karena PT. Cakrawala Inti Sejahtera tidak pernah mendapatkan 

sosialisasi terkait dengan rencana pengadaan tanah untuk pembangunan ruas tol 

yang melalui lokasinya, sampai dengan pada akhirnya di bulan Februari 2016 

berdasarkan informasi dari Sury Wijaya, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat 

Akta Tanah yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan yang merupakan 

rekanan dari Pengembang menyampaikan bahwa proses pendaftaran peralihan hak 

atas Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh PT. Cakrawala Inti Sejahtera 

dengan salah satu konsumennya di bulan Desember 2015 telah ditolak 

pendaftaran balik namanya dikarenakan adanya pengadaan tanah untuk 

kepentingan tol Cinere Serpong. 
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Penolakan yang dilakukan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang 

Selatan hanya disampaikan secara lisan yang dilanjutkan dengan pengembalian 

berkas-berkas kelengkapan untuk proses pendaftaran peralihan hak kepada Sury 

Wijaya selaku PPAT, padahal yang bersangkutan selaku PPAT telah melakukan 

kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf a PP No. 24 Tahun 

1997
19

 yaitu dengan terlebih dahulu memastikan asli sertipikat yang akan 

dilakukan peralihan haknya tersebut telah sesuai dengan daftar-daftar yang 

terdapat di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, yang mana berdasarkan 

hasil pengecekan yang telah dilakukannya tidak ada catatan khusus yang 

diberikan Pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan hasil pengecekan 

sertipikat menyatakan bahwa sertipikat tersebut sesuai dengan data buku tanah 

pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dengan berpegang pada hasil 

pengecekan tersebutlah, maka pajak-pajak terkait dengan peralihan hak ini 

kemudian disetorkan oleh Para Pihak dan dilanjutkan dengan penandatanganan 

akta jual belinya yang pada akhirnya ditolak pendaftarannya. 

Kepastian mengenai lokasi pengadaan tanah akhirnya baru diperoleh oleh 

PT. Cakrawala Inti Sejahtera berdasarkan undangan dari Pelaksana Pengadaan 

Tanah nomor 78/PPT/Sercin/36.07/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 perihal 

Pengumuman daftar nominatif dan Peta Bidang Tanah Kelurahan Pondok Cabe 

Udik, Kecamatan Pamulang, Ruas Tol Serpong-Cinere, dimana sebagai realisasi 

undangan tersebut maka pada tanggal 7 November 2016, Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan mengadakan pertemuan dengan para 

                                                 
19

 Pasal 39 ayat 1 huruf a PP No. 24 Tahun 1997 : “Mengenai bidang tanah yang sudah 

terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak 

yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di 

Kantor Pertanahan; atau 
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warga terkait pembebasan 430 bidang tanah untuk ruas tol serpong-cinere (sercin) 

di Aula Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang 

Selatan.
20

 

Pada pertemuan tersebut sekaligus dilakukan pengumuman Peta Bidang 

Tanah dan Daftar Nominatif bidang tanah yang termasuk ke dalam lokasi 

Pengadaan tanah untuk ruas tol Serpong Cinere, dimana berdasarkan informasi 

yang disampaikan oleh Prabandityo Tri Wibowo selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen Pengadaan Tanah Jalan tol Serpong Cinere dari Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa proses pengadaan tanah untuk 

ruas tol serpong cinere di Tangerang Selatan ini sudah berlangsung sejak tahun 

2014, dimana Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan Penetapan 

Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Serpong-Cinere di wilayah kota Tangerang 

Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 

590/Kep.160-Huk/2014 tanggal 11 Agustus 2014. 

Berdasarkan Peta Bidang Tanah untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Serpong-

Cinere No. 2475/2015 tertanggal 16 November 2015 yang dikeluarkan oleh 

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
21

, kemudian diketahuilah bahwa 

terdapat 39 (tigapuluh sembilan) bidang tanah yang terdapat di areal Komplek 

City Point-Pondok Cabe yang terkena pengadaan tanah, dimana 20 bidang 

diantaranya sudah terjual kepada konsumennya.
22

 

                                                 
20

 http://wartakota.tribunnews.com/2016/11/07/430-bidang-lahan-di-tangsel-dibebaskan-

untuk-proyek-tol-serpong-cinere 
21

Wawancara dengan Filli Koagouw selaku Pengelola Komplek City Point-Pondok Cabe, 

tanggal 8 November 2016. 
22

Wawancara dengan Filli Koagouw selaku Pengelola Komplek City Point-Pondok Cabe, 

tanggal 8 November 2016. 
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Selain itu pengadaan tanah tersebut nantinya juga turut mengenai sarana dan 

prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta mengenai sebagian bangunan 

pasar modern yang telah dibangun dengan struktur 1 (satu) atap, sehingga 

pengadaan tanah tidak hanya akan berpengaruh kepada bidang-bidang tanah yang 

secara langsung terkena trase tol Serpong-Cinere tapi juga berpengaruh kepada 

konsumen lainnya yang telah membeli dan memiliki unit di dalam pasar modern 

(city market) khususnya dan Komplek City Point-Pondok Cabe umumnya. 

Pengadaan tanah tersebut juga menyebabkan unit real estate  yang termasuk 

ke dalam lokasi pengadaan tanah yang sebagian besar telah dijual kepada para 

konsumennya berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli menjadi tidak dapat 

ditingkatkan menjadi akta jual beli sekalipun unit-unit tersebut telah dilunasi oleh 

konsumen, sertipikat pecahan atas unit tersebut telah diterbitkan oleh Kantor 

Pertanahan setempat dan real estate yang telah selesai dibangun serta telah 

diserah terimakan oleh PT. Cakrawala Inti Sejahtera selaku pengembang kepada 

konsumennya. 

Bukan itu saja pembeli unit real estate lainnya yang berada di dalam 

kawasan yang sama yang tidak terkena secara langsung pengadaan tanah ruas tol 

Serpong Cinere ini juga mengalami dampak karena hilangnya sarana, prasarana, 

dan utilitas seperti lahan parkir, tempat ibadah, toilet umum, ruang serba guna, 

rumah potong ayam yang telah dijanjikan dan telah dibangun oleh pengembang 

bahkan dengan pembongkaran sebagian bangunan gedung pasar juga akan 

merusak instalasi listrik, air bersih dan air kotor yang melingkari pasar. kondisi 

tersebut diatas tentunya akan mengganggu bahkan dapat merugikan pemilik unit 

lainnya yang masih existing karena tidak ikut terkena pengadaan tanah dan/atau 
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bahkan dapat menyebabkan gedung city market kehilangan fungsi dan peruntukan 

awalnya sebagai pasar modern karena dampak dari pengadaan tanah yang ada 

akan mengganggu kegiatan operasional pasar modern city market. 

Mengingat permasalahan yang timbul akibat dari pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum yang terjadi pada ruas tol serpong cinere 

sangat banyak, maka penulis dalam tesis ini hanya akan membatasi pembahasan 

permasalahan pada kepastian hukum terhadap akta jual beli yang telah ditanda 

tangani oleh para pihak (PT. Cakrawala Inti Sejahtera selaku penjual dengan 

konsumennya selaku pembeli) yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah yang kemudian pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh Kantor 

Pertanahan Kota Tangerang Selatan akibat terkena pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum, serta perlindungan hukum yang dapat 

diberikan terhadap Pihak Pengembang dan Pembeli (konsumen) yang telah terikat 

perjanjian pengikatan jual beli tanah terkait dengan adanya pengadaan tanah untuk 

pembangunan ruas tol serpong cinere.  

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis memilih 

judul tesis yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKIBAT 

DARI ADANYA PENGADAAN TANAH UNTUK RUAS TOL SERPONG-

CINERE TERHADAP REAL ESTATE YANG TELAH DIBELI DARI 

PIHAK PENGEMBANG”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap akta jual beli yang telah dibuat 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ditanda tangani oleh PT. 

Cakrawala Inti Sejahtera dengan Pembeli (konsumen) yang pendaftaran 

peralihan haknya ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan 

akibat adanya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum? 

2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Pihak 

Pengembang dan Pembeli (konsumen) yang telah terikat Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli akibat adanya pengadaan tanah untuk ruas tol 

Serpong – Cinere ? 

2.1 Tujuan Penulisan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai : 

1. Kepastian hukum terhadap akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah dan telah ditanda tangani oleh PT. Cakrawala Inti Sejahtera 

selaku penjual dan konsumennya selaku pembeli yang kemudian ditolak 

pendaftaran peralihan haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang 

Selatan akibat adanya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum berupa tol Serpong-Cinere.  

2. Perlindungan hukum terhadap PT. Cakrawala Inti Sejahtera selaku 

pengembang dan Para Konsumen yang telah terikat perjanjian pengikatan 
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jual beli dengan adanya proses pengadaan tanah untuk pembangunan tol 

Serpong-Cinere. 

3.1 Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dibuatnya tesis ini adalah untuk memberikan 

sumbangan pemikiran dalam mempelajari dan menganalisa perkembangan 

ilmu agraria dan kenotariatan khususnya mengenai masalah-masalah 

terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum 

yaitu mengenai kepastian hukum terhadap akta jual beli yang telah ditanda 

tangani oleh PT. Cakrawala Inti Sejahtera selaku penjual dengan 

konsumennya yang kemudian pendaftarannya ditolak oleh Kantor 

Pertanahan Kota Tangerang Selatan sebagai akibat adanya kegiatan 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta 

Perlindungan hukum yang dapat diperoleh para Pihak baik PT. Cakrawala 

Inti Sejahtera selaku Pengembang dan para konsumen yang telah terikat 

perjanjian pengikatan jual beli dengan adanya pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis tesis ini adalah untuk memberikan sumbangan  

kepada masyarakat dan dunia usaha pada umumnya, para praktisi terutama 

para pelaku usaha properti (pengembang), Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah, Pejabat Pembuat Komitmen pada 

intansi yang memerlukan tanah, agar dapat mendapatkan gambaran dan 

tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah khususnya 

ketika lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pengadaan tanah melalui 
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lokasi yang dimiliki oleh pengembang real estate karena akan banyaknya 

pihak yang akan terlibat sehubungan adanya hubungan hukum antara 

pengembang dengan para pembeli real estate (konsumen). 

Dengan adanya tersis ini diharapkan para praktisi dapat 

melaksanakan setiap tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 

kepentingan umum sesuai dengan amanah pembentukan undang-undang 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sehingga 

proses pengadaan tanah yang berlangsung dapat memberikan 

kemaslahatan bagi seluruh pihak.   

4.1 Sistematika Penulisan 

Tesis ini dibagi kedalam empat bab, setiap bab terbagi kedalam beberapa 

sub bab, adapun sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan, dimana dalam bab ini diuraikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan membagi menjadi 

tiga pembahasan utama, yaitu mengenai Aspek Hukum Pengadaan Tanah di 

Indonesia, Tinjauan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli  dan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. Pada sub bab pertama penulis akan menguraikan mengenai 

pengaturan mengenai pengadaan tanah, kepentingan umum dalam pengadaan 

tanah, Asas Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum , 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Prosedur dan mekanisme pengadaan 

tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, para pihak dalam 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam Sub bab 
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kedua akan dijabarkan mengenai Asas-asas dalam perjanjian, syarat sah perjanjian 

dan wanprestasi. Dalam Sub Ketiga akan dijabarkan mengenai Tugas dan 

wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah serta prosedur pembuatan akta jual beli 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Bab III merupakan Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan 

menjelaskan mengenai tipe penelitan, jenis data, cara pengumpulan data, cara 

pengolahan data yang akan dipergunakan penulis untuk penulisan tesis ini. 

Bab IV adalah Gambaran Umum dan Pembahasan. Pada Bab ini penulis 

akan memberikan gambaran umum mengenai PT. Cakrawala Inti Sejahtera dan 

Proses Pengadaan Tanah untuk kepentingan ruas tol Cinere Serpong di Kelurahan 

Pondok Cabe Udik untuk kemudian dianalisis mengenai kepastian hukum 

terhadap akta jual beli yang telah ditanda tangani oleh PT. Cakrawala Inti 

Sejahtera selaku penjual dengan konsumennya yang pendaftaran peralihannya 

ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan akibat adanya Pengadaan 

Tanah untuk ruas tol Serpong-Cinere serta perlindungan hukum terhadap PT. 

Cakrawala Inti Sejahtera dan Para Konsumen yang telah terikat Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli dengan adanya pengadaan tanah untuk ruas tol Serpong 

Cinere. 

Bab V merupakan penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh 

kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok 

permasalahan  dan saran. 

 

 

 




