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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah 

mengadakan kegiatan pembangunan dalam segala aspek kehidupan 

masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional 

adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan di berbagai 

sektor. Sektor yang saat ini menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukannya 

pembangunan adalah sektor pariwisata.   

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan 

alam yang sangat besar baik laut maupun darat. Tidak hanya memiliki 

kebudayaan yang beraneka ragam, Indonesia juga terkenal dengan wisata 

alamnya yang menarik dan indah sehingga banyak sekali para wisatawan asing 

yang datang ke Indonesia untuk sekedar berlibur dan menikmati 

keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya. Hal ini tidak hanya 

mendatangkan devisa yang besar, akan tetapi oleh Indonesia dapat dijadikan 

modal untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia. 

Salah satu pulau yang menjadi destinasi andalan Indonesia saat ini 

adalah pulau Lombok yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau 

yang lokasinya berdekatan dengan Pulau Bali ini memiliki potensi sumber daya 

alam yang indah dan melimpah. Sektor pariwisata di pulau ini berkembang 
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dengan sangat pesat, bahkan dapat mendongkrak pendapatan daerah yang 

ditandai dengan meningkatnya jumlah arus kunjungan wisatawan yang 

mencapai tiga juta wisatawan pertahunnya. Melihat besarnya potensi yang 

dimiliki, pengembangan sektor pariwisata di pulau ini menjadi fokus 

pemerintah yang ditandai dengan pembangunan berbagai infrastruktur untuk 

mendukung kegiatan pariwisata tersebut.  

Dengan adanya pembangunan, pemerintah berharap sektor ini dapat 

meningkatkan arus kunjungan wisatawan asing maupun mancanegara, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Pulau 

Lombok. Hal ini sejalan dengan tujuan yang diamanatkan secara tegas dalam 

Pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 yang menyebutkan bahwa 

kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi 

pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya, memajukan 

kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, 

memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar 

bangsa. 

Pantai Mandalika yang berada di Lombok Tengah merupakan salah satu 

kawasan yang menjadi destinasi wisata di Pulau Lombok. Kawasan ini 

memiliki tiga pantai yang menjadi daya tarik wisatawan yaitu Pantai Kuta, 

Tanjung An dan Pantai Seger. Oleh Pemerintah, pantai-pantai ini kemudian 

ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika). 

Kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata dari sepuluh destinasi wisata 
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baru yang sedang dikembangkan pemerintah Indonesia di antaranya Danau 

Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, 

Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai Labuan Bajo
1
.  

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah 

kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi 

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu
2
. Kawasan ini memiliki luas 

area 1035,67 ha dan menghadap ke Samudera Hindia. Di samping memiliki 

pantai-pantai yang indah, kawasan ini merupakan salah satu destinasi objek 

wisata halal yang menawarkan wisata bahari dengan pesona bawah laut yang 

memukau
3
. Itulah sebabnya pemerintah membangun banyak infrastruktur untuk 

mendukung kegiatan di kawasan tersebut.  

Untuk membangun banyak infrastruktur diperlukan tanah yang luas 

sebagai tempat berdirinya bangunan. Di Indonesia, pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2012 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).  

Yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kepentingan bangsa, negara dan 

                                                           
1
 Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia 

htt://kek.go.id/kawasan/Mandalika,diakses tanggal 17 Maret 2019, Pukul 20.02.  
2
 Ibid. 

3
 Lombok Post, http:// kabarburuh.com/2017/02/11/pemerintah-akan-garap-kek-mandalika-di-

lombok-ntb/, diakses tanggal 16 Maret 2019. 
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masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memberikan definisi 

pengadaan tanah sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi 

ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak
4
. Pihak yang 

berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. 

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disingkat UUPA), 

memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak bahwa untuk 

kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan 

bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti 

kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 melalui Pasal 9 juga dijelaskan bahwa 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian 

ganti kerugian yang layak dan adil
5
. 

Pasal 18 UUPA dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tersebut sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disingkat 

UUD 1945) sebagai landasan politik pertanahan nasional yang mewajibkan 

agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Penguasaan tanah oleh negara bukan berarti negara sebagai pemilik, tetapi 

                                                           
4
 Ibid. 

5
Aminuddin Sale,Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,(Yogyakarta:Kreasi Total 

Media, 2007), hal. 24. 
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memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur dan mengurus segala 

sesuatu yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia 

dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. 

Akan tetapi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut tidak 

jarang mengalami kendala dalam perwujudannya. Kendala yang dihadapi 

adalah adanya kebutuhan masyarakat akan tanah yang semakin meningkat 

tetapi juga dihadapkan pada jumlah tanah yang semakin sedikit. Sehingga tidak 

jarang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menimbulkan masalah antara 

pihak yang membutuhkan tanah dengan pemilik tanah.   

Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan yang dimiliki 

pemerintah (hak menguasai negara) dihadapkan dengan hak asasi warga negara, 

khususnya hak milik individu dan hak komunal (hak milik bersama atas tanah 

suatu masyarakat hukum adat atau hak milik masyarakat disuatu kawasan 

tertentu)
6
.  Masyarakat menilai perusahaan yang melibatkan negara mengambil 

tanah hak milik mereka. Pihak perusahaan baik swasta maupun perusahaan 

milik pemerintah tetap melanjutkan pembangunan  karena sudah mengantongi 

ijin usaha dari pemerintah (departemen atau instansi terkait) dan pemerintah 

daerah. Masyarakat yang tanahnya dipakai untuk pembangunan oleh 

pemerintah, tidak serta merta menyerahkan tanah mereka begitu saja. Karena 

                                                           
6
Adrian Sutedi,Implemantasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan,(Sinar Grafika:Jakarta,2007), hal.27. 
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bagi masyarakat Indonesia, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi 

tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, kultural
7
. 

Saat ini pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan 

pariwisata di Mandalika dilakukan oleh PT.X. PT.X adalah salah satu Badan 

Usaha Milik Negara yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk 

melakukan pembangunan di kawasan tersebut. Berdasarkan rancangan terkini, 

Proyek pembangunan infrastruktur di Mandalika memerlukan lahan seluas 

118,04 ha. Dari total luasan tersebut, sejumlah 106,1 ha adalah tanah yang telah 

dimiliki oleh PT. X. Akan tetapi dalam kawasan tersebut masih terdapat tanah 

milik masyarakat berdasarkan bukti yang sah.  Tanah dengan status Hak Milik 

ini bukan milik PT.X akan tetapi tanah masyarakat tersebut terkena dampak dan 

diperlukan untuk melanjutkan pembangunan. Sehingga agar PT.X dapat 

melanjutkan pembangunan, maka tanah-tanah tersebut dibebaskan terlebih 

dahulu. Tanah-tanah tersebut dibebaskan dengan memberikan uang ganti rugi. 

Uang ganti rugi diberikan kepada masyarakat agar masyarakat mau 

menyerahkan tanah mereka kepada pemerintah. Tanah-tanah milik masyarakat 

yang terkena dampak proyek tersebut sudah ada yang dibebaskan akan tetapi 

terdapat sebagian masyarakat yang sedang dalam proses negosiasi dengan 

PT.X
8
.  

Di sisi lain, kegiatan pengembangan KEK Mandalika ini sudah menarik 

banyak investor. Oleh karena itu, investor yang sudah melakukan investasi 

                                                           
7
John Salindeho,Masalah Tanah dalam Pembangunan, (Jakarta:Sinar Grafika,1988), hal. 40. 

8
Suara NTB, “Berikan Uang Kerohiman Ini Pesan Menko Maritim Soal KEK Mandalika”, 

https://www.suarantb.com/headline/2017/04/28390/Berikan.Uang.Kerohiman.Ini.Pesan.Menko.Ke

maritiman.Soal.KEK.Mandalika/, diakses  tanggal 16 Maret 2019 pukul 14.26 WIB 

https://www.suarantb.com/headline/2017/04/28390/Berikan.Uang.Kerohiman.Ini.Pesan.Menko.Kemaritiman.Soal.KEK.Mandalika/
https://www.suarantb.com/headline/2017/04/28390/Berikan.Uang.Kerohiman.Ini.Pesan.Menko.Kemaritiman.Soal.KEK.Mandalika/
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untuk pembangunan di kawasan tersebut juga harus diperhatikan. Karena PT.X 

belum mendapatkan tanahnya secara menyeluruh, akan mempengaruhi iklim 

investasi di kawasan Mandalika dan dapat mengurangi kepercayaan para 

investor yang menyebabkan para investor membatalkan investasinya. Untuk itu, 

langkah masif perlu dilakukan oleh pemerintah setempat agar proyek 

pembangunan untuk mendukung kegiatan pariwisata tetap dapat berjalan, para 

investor dapat merasa aman menanamkan modalnya serta warga yang tanahnya 

digunakan untuk pembangunan tetap dapat mendapatkan kemakmuran seperti 

yang diamanatkan dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa Hak Menguasai Negara atas tanah harus bermuara pada sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan diatas merupakan alasan 

penulis untuk mengangkat judul Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh PT.X di Kawasan Ekonomi 

Khusus Mandalika. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT.X di 

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana upaya penanggulangan hambatan yang timbul dalam proses 

pengadaan tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika? 

 

 



 

8 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pengadaan tanah yang dilakukan oleh 

PT.X bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan Ekonomi 

Khusus Mandalika menurut peraturan yang berlaku. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya penanggulangan hambatan 

yang timbul dalam proses pengadaan tanah di Kawasan Ekonomi Khusus 

Mandalika. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum Agraria serta membantu 

perkembangan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Selain manfaat secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan 

penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis yakni dapat 

memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan rekan-

rekan mahasiswa pada khususnya baik secara teori maupun praktek 

mengenai pengadaan tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang 

terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan secara garis besar 

mengenai apa yang penulis kemukakan pada tiap-tiap bab dari tesis ini 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Di dalam bab ini menguraikan latar belakang yang menjelaskan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kawasan Ekonomi 

Khusus Mandalika dimana dalam pembangunan tersebut masih 

terdapat tanah milik masyarakat yang terkena dampak 

pembangunan infrastruktur dan perlu dibebaskan terlebih dahulu. 

Identifikasi masalah disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan 

mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, dalam 

bab ini dimuat tujuan dan manfaat teoritis yang menguraikan apa 

yang ingin dicapai dan diharapkan dari penulisan ini sesuai 

dengan identifikasi masalah yang sedang diteliti. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan yang berisi teori-teori mengenai 

tanah dan fungsinya, hak-hak atas tanah menurut Undang-

Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, pengertian 

pengadaan tanah, prinsip pengadaan tanah, dasar hukum 

pengadaan tanah, pengertian kepentingan umum, pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, uraian mengenai 

Kawasan Ekonomi Khusus 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian hukum yang 

digunakan dalam penelitian. Selain itu diuraikan jenis penelitian, 

sumber data, metode pengumpulan serta penyajian data  yang 

digunakan dalam penyusunan tesis ini.  

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang uraian yang memberikan jawaban atas 

pokok permasalahan yang telah dirumuskan secara kalimat 

pertanyaan dalam Bab 1. Bagian ini terdiri dari dua bagian yaitu 

menjelaskan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

di kawasan Ekonomi Khusus Mandalika berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dan kedua bagaimana upaya 

penanggulangan hambatan yang timbul dalam proses pengadaan 

tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan atas pertanyaan dari 

perumusan masalah yang telah dibahas, serta memberikan saran 

terhadap masalah tersebut. 

 

 

 




