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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik.” Begitulah isi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berlandaskan Pancasila 

sebagai falsafah negara, konsep negara kesatuan ini dipersempit dalam 

Pasal 25A UUD 1945 mengenai Wilayah Negara yang berbunyi: 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara 

kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-

batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” 

 

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUD 1945 

tentunya tidak lepas dari bermacam-macam aturan yang mengatur 

kelangsungan hidup antara masyarakat, baik secara individu maupun 

berkelompok. Aturan tersebut dibuat seturut dengan fungsi hukum itu 

sendiri yakni untuk menjamin kepastian, menjaga ketertiban, dan mencapai 

keadilan dalam kehidupan bermasyarakat1 serta mengatur pergaulan hidup 

secara damai.2 Sebagai seorang makhluk sosial, manusia membutuhkan 

manusia lain untuk dapat bertahan hidup dan oleh sebab itu aturan yang 

 
1 Arief, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 52. 
2 Dr. H. P. Panggabean, S.H., M.S., Analisis Yurisprudensi Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 2014), 

hal. 42. 
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telah dibuat hendaklah dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia, 

dalam hal ini termasuk batas-batas wilayah dan hak-hak dalam batas 

wilayah yang dimiliki seseorang. Hal ini sekiranya perlu karena negara 

Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan alam yang tersebar ke 

seluruh penjuru tanah air. Salah satunya adalah tanah tempat masyarakat 

bertumbuh, bersosialisasi, dan melaksanakan aktivitas kehidupan setiap 

waktu dan juga merupakan salah satu unsur penunjang kehidupan. 

Tanah (baik di lapisan bawah bumi maupun lapisan bumi yang di 

atas sekali) diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi salah satu 

kebutuhan manusia yang paling krusial serta berfungsi sebagai mata 

pencaharian, tempat tinggal, dan juga memberikan penghidupan padanya.3 

Istilah “tanah” dipakai secara yuridis yang mencakup permukaan bumi dan 

tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya4 

seperti yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk 

selanjutnya disebut “UUPA”). 

Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan “bumi dan 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 

dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka dalam hal 

ini, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mewujudkan pembangunan 

demi kemakmuran negara. Lambat laun, kebutuhan manusia akan tanah 

 
3 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), hal. 172. 
4 Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan 

Pelaksanaannya Jilid 1 (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), hal. 18. 
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yang semula hanya menyangkut masalah yuridis atau hukum saja mulai 

menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai sisi 

ekonomi, sosial, dan politik. Tanah-tanah di Indonesia pada umumnya 

sudah dimiliki atau setidak-tidaknya telah ada yang menduduki sehingga 

persediaan tanah semakin berkurang. Konsekuensinya, apabila terjadi 

kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah maka jalan keluar yang 

ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan mengambil 

tanah oleh Pemerintah dalam hal ini disebut dengan pengadaan tanah yang 

disertai dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah 

tersebut.5 

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

(untuk selanjutnya disebut “Pengadaan Tanah”) diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut “UU 

Pengadaan Tanah”), yang didefinisikan sebagai kegiatan menyediakan 

dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang 

berhak, dan memiliki objek yaitu tanah, ruang atas dan bawah tanah, 

bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang 

dapat dinilai. Pemerintah sebagai pihak penyelenggara pengadaan tanah 

bagi pembangunan untuk kepentingan umum memiliki peran yang sangat 

penting dalam pembangunan nasional yang tentunya diawali dengan proses 

 
5 Mudakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, (Jakarta: 

Jala Permata Aksara, 2010), hal. 6. 
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pencabutan hak atas tanah milik seseorang diiringi dengan pemberian ganti 

rugi yang adil kepada Pihak yang Berhak. Secara teoritis, pencabutan hak 

atas tanah oleh Negara untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti 

rugi yang layak sebaiknya diperoleh melalui musyawarah sehingga akan 

diterima dan dipatuhi masyarakat.6 

Ganti Kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil kepada 

pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah7 yang memiliki prinsip 

ganti rugi harus seimbang dengan nilai tanah, termasuk segala benda di 

atasnya yang telah dilepaskan atau diserahkan.8 Akan tetapi, pada 

kenyataannya pelaksanaan pengadaan tanah masih saja menimbulkan 

persoalan yang cukup hangat antara pemerintah dengan pemilik tanah, baik 

orang perseorangan maupun badan hukum yang terkena proyek pengadaan 

tanah, seperti contoh masalah penentuan besaran nilai ganti kerugian atas 

tanah. 

Pada umumnya, ada berbagai macam alasan tidak tercapainya 

kesepakatan akan besaran nilai ganti kerugian antara pemilik atau 

pemegang hak atas tanah seperti permintaan harga yang cukup tinggi 

daripada yang ditawarkan dengan maksud memanfaatkan kesempatan demi 

keuntungan pribadi, selanjutnya masalah pencairan anggaran pengadaan 

tanah yang telah terjadi sebelum pembicaraan dengan pemilik atau 

 
6 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hal. 

164. 
7 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
8 Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah, (Jakarta: Tatanusa, 

2016), hal. 326. 
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pemegang hak atas tanah mendapatkan keputusan final sehingga secara 

terpaksa pemegang hak atas tanah menerima ganti rugi tersebut yang mana 

nilainya bisa saja tidak sebanding dengan harga tanah yang sebenarnya. 

Ditambah lagi musyawarah yang berlarut-larut dan tidak kunjung 

mendapatkan kepastian yang jelas semakin menghambat pelaksanaan 

pengadaan tanah.9 

Pemberian ganti kerugian dapat diberikan atas tanah yang terkena 

Pengadaan Tanah sesuai dengan hasil penilaian oleh Penilai maupun sisa 

tanah yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan 

penggunaannya10 dengan mengajukan permohonan ganti kerugian 

berdasarkan aturan yang berlaku. Tak jarang pula ditemui kasus pemilik 

atau pemegang hak atas tanah meminta ganti kerugian terhadap tanah sisa 

yang tidak terkena proyek Pengadaan Tanah dengan alasan seperti yang 

telah disebutkan, padahal nyatanya tanah tersebut masih bisa difungsikan 

secara maksimal oleh pemilik atau pemegang hak atas tanah bersangkutan. 

Melihat pada permasalahan yang telah diuraikan, pada kesempatan 

kali ini Penulis akan membahas kasus Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong (untuk selanjutnya disebut 

“Proyek Jalan Tol”) dalam perkara Perdata Nomor 333/PDT.G/2018/PN 

TNG jo. Nomor 3049 K/Pdt/2018 antara Komang Ani Susana (untuk 

selanjutnya disebut “Pemohon”) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota 

 
9 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang: Bayu Media 

Publishing, 2007), hal. 12. 
10 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. 
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Tangerang Selatan Provinsi Banten (untuk selanjutnya disebut “Termohon 

I”) dan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Termohon II”). 

Tol Kunciran-Serpong merupakan salah satu ruas tol dari 6 (enam) 

ruas tol yang menjadi bagian rangkaian jaringan Tol Jakarta Outer Ring 

Road 2 (JORR 2), yang mana Tol JORR 2 sendiri melingkar dari Bandara 

Soekarno-Hatta Cengkareng ke Cilincing sepanjang 111 kilometer dengan 

perincian sebagai berikut: Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (14,2 

kilometer), Kunciran-Serpong (11,2 kilometer), Serpong-Cinere (10,1 

kilometer), Cinere-Jagorawi (14,7 kilometer), Cimanggis-Cibitung (26,5 

kilometer) dan Cibitung-Cilincing (34 kilometer).11 Pembangunan ruas tol 

ini terdiri dari 2 (dua) paket yaitu Paket I (Kunciran-Parigi) sepanjang 6,78 

kilometer dan Paket II (Parigi-Serpong) sepanjang 4,42 kilometer.12 Lokasi 

pembangunan Proyek Jalan Tol ini melewati Kelurahan Kunciran, 

Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang – Kota Tangerang, 

Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Parigi, Kelurahan 

Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Jelupang, Kelurahan 

Pakujaya, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kelurahan Pondok Jagung, 

Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, dan Kecamatan 

Serpong – Kota Tangerang Selatan. 

 
11 “Astra Infra Harapkan Pembangunan Tol Kunciran-Serpong Tuntas 2019”, 

<https://www.antaranews.com/berita/874884/astra-infra-harapkan-pembangunan-tol-kunciran-

serpong-tuntas-2019>, diakses pada tanggal 8 September 2019. 
12 Erwin Hutapea, “Biaya Tol Kunciran-Serpong Tembus Rp 2 Triliun”, 

<https://kilaskementerian.kompas.com/kemdikbud/read/2018/09/14/230000721/biaya-tol-

kunciran-serpong-tembus-rp-2-triliun>, diakses pada tanggal 8 September 2019. 

https://www.antaranews.com/berita/874884/astra-infra-harapkan-pembangunan-tol-kunciran-serpong-tuntas-2019
https://www.antaranews.com/berita/874884/astra-infra-harapkan-pembangunan-tol-kunciran-serpong-tuntas-2019
https://kilaskementerian.kompas.com/kemdikbud/read/2018/09/14/230000721/biaya-tol-kunciran-serpong-tembus-rp-2-triliun
https://kilaskementerian.kompas.com/kemdikbud/read/2018/09/14/230000721/biaya-tol-kunciran-serpong-tembus-rp-2-triliun
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Gambar 1.1 

Peta Jaringan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2) 
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Gambar 1.2 

Peta Jaringan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2) 

 

Pemohon adalah pemilik sah tanah seluas 18.545 m2 (delapan belas 

ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan 

Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang berdasarkan 

Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli, dan Akta Pelepasan Hak Prioritas 

yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) bidang tanah. Proyek Jalan Tol 

yang melintasi tanah-tanah Pemohon hanya seluas 5.927 m2 (lima ribu 

sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi), maka dari itu Tergugat I 

selaku ketua pelaksana pengadaan tanah serta Tergugat II sebagai instansi 

yang memerlukan tanah beberapa kali bertemu dengan Pemohon untuk 

merundingkan harga jual tanah-tanah Pemohon. 
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Appraiser13, atau dalam hal ini Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan 

Rekan sebagai lembaga independen dalam Proyek Jalan Tol kemudian 

menghitung dan mengeluarkan daftar Penilaian Ganti Rugi Rencana 

Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong di mana tanah-tanah milik 

Pemohon memiliki harga yang berbeda-beda, dikarenakan menurut 

appraisal14 tanah-tanah tersebut memiliki pemilik yang berbeda juga yaitu 

Pemohon sebagai pemilik tanah bidang pertama dan Soetarko (pihak lain) 

sebagai pemilik tanah bidang kedua sampai kelima. Pemohon kemudian 

menyampaikan keberatan dengan poin-poin permohonan penggantian 

kepemilikan atas tanah menjadi nama Pemohon dan menuntut nilai ganti 

kerugian yang sama secara keseluruhan terhadap 5 (lima) bidang tanah 

tersebut diambil dari nominal yang paling tinggi sebesar Rp. 14.075.000/m2 

(empat belas juta tujuh puluh lima ribu Rupiah per meter persegi). 

Selain itu, Pemohon menilai tanah sisa milik Pemohon seluas 12.618 

m2 (dua belas ribu enam ratus delapan belas meter persegi) patut diminta 

ganti kerugian dengan nominal yang sama dengan bidang-bidang tanah 

yang dilintasi/dilewati Proyek Jalan Tol sebesar Rp. 14.075.000/m2 (empat 

belas juta tujuh puluh lima ribu Rupiah per meter persegi), dengan alasan 

Pemohon merasa tanah sisa tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana 

 
13 Appraiser atau penaksir adalah orang yang memiliki kemampuan secara profesional untuk 

menaksir/menghitung nilai atau harga atas suatu barang atau kerugian yang timbul akibat 

musnah/rusaknya suatu barang. (glosarium bpk.go.id.); “judge, reviewer, examiner, evaluator, 

inspector, negotiator.” <https://www.thesaurus.com/browse/appraiser>, diakses pada tanggal 10 

September 2019. 
14 Appraisal atau appraisement adalah taksiran nilai barang dalam perjanjian oleh pihak ketiga yang 

tidak memihak. (glosarium bpk.go.id.); “the act of estimating or judging the nature or value of 

something or someone; an estimate of value, as for sale, assessment, or taxation; valuation” 

<https://www.dictionary.com/browse/appraisal>, diakses pada tanggal 8 September 2019. 

https://www.thesaurus.com/browse/appraiser
https://www.dictionary.com/browse/appraisal
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mestinya dan kehilangan nilai ekonomisnya sehingga secara spesifik 

Pemohon meminta nilai ganti kerugian terhadap tanah-tanah sisa sebesar 

Rp 177.598.350.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan 

puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). 

Pihak Appraiser kemudian melakukan revisi yang isinya hanyalah 

mengganti nama pemilik tanah menjadi nama Pemohon dan tidak 

mengabulkan permintaan ganti kerugian tanah sisa yang kehilangan nilai 

ekonomisnya dari segi Pemohon sebagaimana yang telah dimintakan, 

sehingga Pemohon kemudian melayangkan permohonan keberatan ke 

Pengadilan Negeri Tangerang untuk ditindaklanjuti. Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Tangerang menolak permohonan Pemohon atas ganti 

kerugian terhadap tanah sisa yang menyebabkan Pemohon berada di pihak 

yang kalah. Merasa kurang puas dengan putusan pada tingkat pertama, 

Pemohon kemudian melanjutkan ke tahap kasasi yang mana Mahkamah 

Agung memberikan putusan yang sama dengan Pengadilan Negeri 

Tangerang yaitu menolak permohonan kasasi Pemohon dengan 

pertimbangan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. 

Beranjak dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, Penulis 

tertarik untuk membahas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis 

Penyelesaian Hukum Atas Permohonan Ganti Kerugian Tanah Sisa 

Pada Pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong Berdasarkan UU 

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
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Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 

No. 3049 K/Pdt/2018).” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, Penulis menyimpulkan rumusan 

masalah yang akan digunakan dalam penulisan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian hukum atas permohonan ganti kerugian atas 

tanah sisa yang tidak terkena pengadaan tanah menurut Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Putusan 

Nomor 3049 K/Pdt/2018 terhadap permohonan ganti kerugian atas 

tanah sisa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan 

peraturan pelaksanaannya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada 

dan menemukan cara penyelesaian yang solutif, maka dari itu tujuan yang ingin 

dicapai Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis penyelesaian hukum atas pemberian ganti kerugian atas 

tanah sisa yang tidak terkena pengadaan tanah menurut Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. 
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2. Mengetahui dan menganalisis apakah pertimbangan hukum dan putusan 

Majelis Hakim Putusan Nomor 3049 K/Pdt/2018 terhadap permohonan 

ganti kerugian atas tanah sisa sudah sesuai menurut Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan oleh Penulis terkait 

penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan/referensi bagi perkembangan hukum dalam bidang 

pertanahan baik untuk mahasiswa dan pembaca, serta sebagai 

informasi tambahan bagi pengaturan pemberian ganti kerugian atas 

tanah sisa terhadap kasus pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum terkait pembangunan jalan tol. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberi nilai tambah berupa gambaran, masukan pemahaman dan 

bahan informasi dalam perkembangan aturan Pengadaan Tanah di 

Indonesia. Selain itu, dapat menjadi acuan bahan pertimbangan 

dalam penelitian tentang Pengadaan Tanah dalam pembangunan 

proyek jalan tol. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Penulis membagi sistematika penulisan dalam beberapa bab yang mencakup 

hal-hal sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat awal dari pembahasan yang akan Penulis 

paparkan, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub pembahasan yang terdiri dari 

tinjauan teori pada bagian pertama dan tinjauan konseptual 

pada bagian kedua. Tinjauan teori memuat teori-teori dari 

hasil penelitian Penulis, yang terbagi dalam 4 (empat) sub-

bab yaitu: Konsep Hukum Tanah Nasional di Indonesia; 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum; dan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah. 

Bagian kedua yaitu tinjauan konseptual berbicara mengenai 

Permohonan Ganti Kerugian atas Tanah Sisa sebagai inti 

pembahasan dalam penulisan skripsi Penulis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mencakup metode penelitian yang digunakan, jenis 

penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan, dan 

analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini secara rinci membahas mengenai rumusan masalah 

yang telah dipaparkan Penulis terkait penyelesaian hukum 

atas pemberian ganti kerugian terhadap tanah sisa yang tidak 

terkena Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum menurut 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan 

pelaksanaannya, dan juga pertimbangan hukum dan putusan 

Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi yang 

didasari peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan 

prinsip-prinsip hukum khususnya aturan Pengadaan Tanah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi akhir pembahasan Penulis, yang terdiri atas 

kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan masalah 

dan juga saran sebagai solusi terhadap topik penelitian. 

 


