
BABlllI

PENDAHULUAN

1.1.       Latarl     Belakang

Pada  lzaman  ldahulu  lsekelompok  lmanusia  lharus  lberperang  ldengan

kelompok  lmanusia  llainnya  luntuk  lmemperebutkan  lsuatu  lwilayah  ltanah.

Dimana  lyang  lmenang  lperang  lakan  lmenguasai  ltanah  ltersebut  ldan  lyang

lkalah terpaksa lmelepaskannya ldan lmencari llagi ltanah lyang lbaru ldi ltempat

lyang lain. lTanah lmempunyai lperan yang lsangat penting ldi ldalam kehidupan

mahluk  lhidup  lpada  lmasa  litu  lkhususnya  lmanusia,  lsehingga  ltanahl harus

dipertahankanl setiap jengkalnyal walaupun lnyawa sebagail ltaruhannya. 

Pada saat ini, tanah merupakan tempat atau ruang untuk melaksanakan

segala jenis kegiatan.  Manusia yang tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan

tanah untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya, menjadikan tanah sebagai

kebutuhan  primer  untuk  tempat  pemukiman atau  tempat  tinggal,  tempat

mencari  nafkah  dengan  usaha  pertanian atau  perkebunan,  hingga  sebagai

tempat persamayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Tanah

memiliki arti dan peranan penting dalam sendi kehidupan manusia, baik pada

tingkat individu, bermasyarakat, maupun bernegara. 

Segala  kebutuhan  manusia  sebagian  lbesar  ltergantung  lpada  ltanah.

Tanah  lmenjadi  lsalah  lsatu  lsumber  ldaya  lalam  lyang  lterpenting  ldalam

kelangsungan hidup umat manusia. Menurut lSoerojo lWignjodipoero, terdapat
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2 (dua) lhal yang menyebabkan tanah  litu memiliki  lkedudukan  lyang  lsangat

penting ldalam kehidupan lmanusia, yaitu:1

1. Karena  sifatnya  yakni  tanah  merupakan  satu-satunya  benda  kekayaan
yang  meskipun  mengalami  keadaan  yang  bagaimanapun  juga, masih
bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malahan menjadi
lebih menguntungkan; 

2. Karena faktanya yaitu suatu kenyataan, bahwa tanah itu:

a. merupakan tempat tinggal persekutuan; 

b. memberi penghidupan kepada persekutuan; 

c. merupakan tempat  dimana para  warga persekutuan yang meninggal
dunia dikebumikan;

d. merupakan pula tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan
dan roh leluhur persekutuan.

Dalam lPasal l33 ayat (3)  l lUndang-Undang lDasar l19452 l

(selanjutnya  disebut  lUUD  l1945)  telah  ljelas  lmenegaskan

lbahwa:

Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di
dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tindak  lanjut  Pasal  l33  ayat  l (3)  lUUD  l1945  tersebut  adalah  penetapan

Undang-Undang  lNomor  l5  lTahun  l1960l tentang  lPeraturan  lDasar  lPokok-

Pokok Agraria3 l (selanjutnya  ldisebut  lUUPA). Pasal  l6  lUUPA menjelaskan

1 Soerojo  lWignjodipoero,  lPengantar  lDan  Asas-Asas l Hukum  Adat,  l (Jakarta:  lPT. lToko Gunung
Agung, 1l982), hal. l86
2 Republikl Indonesia,  lUndang-Undang lDasarl Negaral Republik  lIndonesial Tahun l1945 l (Sebelum
Perubahan), lJakarta, 18 lAgustus l1945
3 Republik  llIndonesia,  lLembaranl Negara  lRepublik  lIndonesia  l (LNRI)  lTahun  l1960 lNomor  l104,
Tambahan lLembaran lNegara (TLN) lNomorl 2043, lUndang-Undang lNomor l5 lTahun l1960, lTentang
Peraturanl Dasar lPokok-Pokok lAgraria, lJakarta, l24 lSeptember l1960
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bahwa  semua  lhak  latas  ltanah  lmempunyai  lfungsi  lsosial. Berdasarkan

fungsi  sosial  inilah,  pemilik  tanah  harus  dan  wajib

mengutamakan kepentingan  lumum.  Fungsi  lsosial  lsebagai

lsalah  lsatu  landasan  hukum  hak  menguasai  negara  atas

tanah, semakin memperkuat posisi negara ke arah pencarian

tanah-tanah  untuk  kepentingan  pembangunan,  yang

menyebabkan semakin mudahnya pemilik tanah terusik dari

tanah mereka sendiri.

Dalam  konteks  pembangunan  nasional  luntuk  lkepentingan  lumum,

negara  ldapat  lmengambil  ltanah  lhak.  Landasan  lhukum  lbagi  lpengambilan

ltanah hakl tersebut lterdapat dalam lPasal 18 lUUPA yang berbunyi:

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  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat dan  memajukan

perekonomian harus  ada infrastruktur yang  memadai.  Peningkatan

infrastruktur  dapat dilakukan dengan kegiatan pembangunan nasional. Setiap

negara  ltermasuk  lIndonesia  selalu  melakukan  lkegiatan  pembangunan

lnasional,  salah  satunya  ldengan  melaksanakan  lpembangunan  untuk

kepentingan  lumum. Pada dasarnya pembangunan untuk kepentingan umum

seperti  jalan  tol,  rel  kereta  api,  waduk,  bandar  udara,  stasiun  kereta  api
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dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.4 Pemerintah  menjadi

pemegang tanggung jawab untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan

umum demi  memajukan  kesejahteraan umum  bagi seluruh rakyat Indonesia

sebagaimana yang terdapat di dalam amanat pembukaan UUD 1945.5

Dalam lrangka mewujudkan pembangunan nasional ltanah mempunyai

peran yang  lsangat  lpenting, tanah mempunyai  lfungsi yang sangat  lstrategis,

baik sebagai lsumber daya lalam lmaupun lsebagail ruang luntukl lpembangunan.

Tanah  merupakan  lkebutuhan  dalam  lpelaksanaan  lpembangunan  lyang

menduduki  komponen  paling  lutama,  maka  slebelum  pelaksanaan

pembangunan  lharus  tersedia  tanahnya  lterlebih  dahulu  lagar  lpembangunan

terwujud secara  loptimal. Kegiatan pembangunan  luntuk kepentingan  lumum

dapat lmenggunakan tanah lnegara, lpengadaan tanah lyang ldemikian ltidaklah

sulit  lyaitu  dengan  cara  lpengajuan  permohonan  lhak  atas  tanah  lsecara

langsung  kepada  negara  lyang  selanjutnya  digunakan  luntuk  pembangunan.

Akan  ltetapi  pada  lsaat  ini sangatlah  lsulit  melakukan  lpembangunan  untuk

lkepentingan umum ldi atas tanah lnegara, lkarena kesediaan tanah yang lrelatif

ltetap sedangkan  lkebutuhan  lakan  ltanah  lterus  lmeningkat,  lmaka  ldiperlukan

pengaturan  lylang  lbaik,  ltegas, dan  lcermat mengenai  lpenguasaan  lpemilikan

maupun lpemanfaatan ltanah. 

4  Boedi lHarsono, lHukum lAgraria Indonesia, (Jakarta: lDjambatan, 2008), hal. 5
5 “…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”
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Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan tanah

hak  masyarakat.  Salah  lsatu  tanah  hak  lmasyarakat  lyang  digunakan  lbagi

pelaksanaan lpembangunan luntuk lkepentingan umum lyaitu tanah lhak milik.

Kegiatan  pengambilan  tanah  inilah  yang  kita  kenal  sebagai  kegiatan

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.6 Pembangunan

memerlukan  ltanah  sebagai  lsarana  yang  lpaling  penting  lsedangkan  warga

masyarakat  memerlukan  ltanah  untuk  ltempat  tinggal  ldan  mencari  lnafkah,

namun  lhal ini harus  ldilakukan agar  lterciptanya  lpembangunan  linfrastruktur

yang dapat ldirasakan lmasyarakat. 

Seiring perkembangannya,  pengaturan pelaksanaan pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum7 (selanjutnya  disebut  UU

2/2012);

2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum8

(selanjutnya disebut PPres 71/2012);

6 Oloan Sitorus  ldan Dayat Limbong, lPengadaan Tanah lUntuk Kepentinganl Umum,  l (Yogyakarta:
Mitra lKebijakan lTanah Indonesia, l2004), hal. 11
7Republik  Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia (LNRI)  Tahun  2012  Nomor  22,
Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5280,  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Jakarta, 14 Januari 2012
8Republik  Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2012  Nomor  156,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jakarta, 8 Agustus 2012
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3. Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum9

(selanjutnya disebut PPres 40/2014);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua

Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang

Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk

Kepentingan Umum10 (selanjutnya disebut PPres 99/2014);

5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga

Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang

Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk

Kepentingan Umum11 (selanjutnya disebut  PPres 30/2015); dan

6. Peraturan  Presiden  Nomor  148  Tahun  2015  tentang  Perubahan

Keempat  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang

9Republik Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2014  Nomor  94,
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan
Umum, Jakarta, 24 April 2014
10 Republik Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2014  Nomor  223,
Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2014, Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden
Nomor  71  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk
Kepentingan Umum, Jakarta, 18 September 2014
11 Republik  Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2015  Nomor  55,
Peraturan  Presiden  Nomor  30  Tahun  2015, Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Presiden
Nomor  71  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk
Kepentingan Umum, Jakarta, 17 Maret 2015
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Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk

Kepentingan Umum12 (selanjutnya disebut PPres 148/2015).

Upaya pemerintah dalam lpengadaan tanah luntuk kepentingan lumum

tidak jarang  menimbulkan lsengketa dan  lkonflik antara  lpemerintah  ldengan

masyarakat. lPengadaan ltanah lbagi lpembangunan luntuk lkepentingan lumum

harus selalu diiringi dengan proses ganti kerugian atas tanah. Masalah ganti

kerugian  yang  memang  selalu  menjadi  lisu  lsentral  yang  paling  lrumit

penanganannya  dlalam  upaya  lpengadaan  tanah  oleh  lpemerintah.  Dimana

dasar  lperhitungan  ganti  lkerugian  lharus  ditentukan  lsecara  lebih  tegas  dan

llebih  ladil  yakni  ldidasarkan atas  lnilai  lnyata dengan  lmemperhatikan Nilai

lJual  lObyek  lPajak (selanjutnya disebut  lNJOP)  tahun lterakhir  atau berjalan

luntuk ltanah hak lyang lbersangkutan.13 

Kesepakatan hasil musyawarah lmengenai lbentuk dan lbesarnya lganti

rugi lsering kali lmenjadi proses lyang lpanjang ldan lberlarut-larut lakibat ltidak

adanya  lkesepakatan  ldi  antara  lpihak-pihak  yang  lbersangkutan.  lDimana

besarnya  lganti  lkerugian dalam lhal  lpengadaan  ltanah tersebut selalu diiringi

dengan rasa tidak puas  dan tidak adil  di  pihak masyarakat  lyang hak  latas

tanahnya lterkena lproyek lpembangunan ltersebut.

12 Republik Indonesia,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (LNRI)  Tahun  2015  Nomor  366,
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor  71  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk
Kepentingan Umum, Jakarta, 28 Desember 2015
13 Achmad  lRubaie,  lHukum  lPengadaan Tanah  lUntuk Kepentingan  lUmum,  (Malang:  lBayumedia
Publishing, l 2007), hal. 6
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Terkait  dengan  hal  tersebut,  terdapat  kasus  yang  berdasarkan

penetapan Pengadilan  lNegeri  lKayuagung  lNomor  l3/Pdt.P/2015/PN.KAG,

yang  diketuai  oleh  Majelis  Hakim  Iman  Budi  Putra  Noor  yang  berkaitan

dengan  pelaksanaan  pengadaan  ltanah  untuk  lpembangunan  lkepentingan

umum  lyakni  jalan  lTol  lPalembang-Indralaya.  Dalam proses  peradilan  ini,

Abubakar  S. (selanjutnya  disebut  Pemohon)  yang  mengajukan  keberatan

terhadap  lKepala  Kantor  lWilayah  lBadan  lPertanahan  lNasional  lPropinsi

lSumatera  lSelatan (selanjutnya disebut  lTermohon I) selaku Ketua Pelaksana

lPengadaan  lTanah  Jalan  lTol  lPalembang-Indralaya  dan  Kementerian

lPekerjaan lUmum ldan Perumahan lRakyat Cl. lDirektorat Jendral lBina lMarga

lCl.  Direktorat  lBina  Teknik  Cl.  lSatuan  Kerja  lInlentarisasi  Dan  Pengadaan

Lahan lPengadaan Tanah lJalan lTol lPalembang-Indralaya (selanjutnya disebut

Termohon II) selaku Instansi Pengguna Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

Palembang-Indralaya.  Permasalahan  dalam  perkara  ini  adalah  Pemohon

merasa  keberatan  terhadap  nilai  ganti  kerugian  yang  ditetapkan  oleh  para

Termohon terhadap nilai  tanah milik Pemohon yang akan digunakan untuk

pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya. 
Pemohon memiliki 4 (empat) bidang tanah dengan total luas 1.500 m2

(seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Seteko Dusun

lII Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, yang terkena pembebasan untuk

pembangunan jalan Tol Palembang-Indralaya.  Pada tanggal 16 Maret  2015

diadakan  musyawarah  antara  para  pemilik  tanah  yang  terdampak  dengan
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Termohon  I  guna  untuk  menentukan  bentuk  ganti  lkerugian.  Hasil

musyawarah  menetapkan  lbentuk  lkerugian  akan  ldiberikan  dalam  bentuk

uang,  namun  Pemohon  lmerasa  ltidak  lpernah  lada  lmusyawarah  ltentang

lbesarnya  lnilai  lganti  kerugian sebagaimana  dikehendaki  dalam  peraturan

perundang-undangan.  Pemohon  hanya  diberikan  5  (lima)  buah  amplop

tertutup  yang  telah  dipersiapkan  sebagai  ganti  kerugian  tanahnya,  lalu

dipersilahkan  untuk  pulang.  Sehingga  Pemohon  tidak  mengetahui  berapa

besarnya  nilai  ganti  kerugian  yang  diberikan,  karena  tidak  adanya

musyawarah mengenai penetapan besar ganti kerugian tanah yang terdampak. 
Setelah  melihat  isi  kelima  amplop  tertutup  tersebut,  Pemohon

berpendapat penilaian ganti kerugian 4 (empat) bidang tanah milik Pemohon

tidak faktual, tidak rasional, dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Rincian

isi dari kelima amplop yang diterima Pemohon adalah sebagai berikut :
1) Rp. 20.332.000,- (dua puluh  ljuta tiga  lratus tiga  lpuluh dua  lribu rupiah)

luntuk luas l300 lm2 (tiga ratus meter persegi) sebanyak 1 (satu) amplop;
2) Rp.  24.518.000,-  (dua  lpuluh  lempat  ljuta  lima ratus  delapan belas  ribu

rupiah) untuk luas 300 m2  (tiga ratus meter persegi)  sebanyak 3 (tiga)

amplop dengan total sebesar Rp. 73.554.000,- (tujuh lpuluh ltiga ljuta llima

lratus lima lpuluh lempat lribu lrupiah); dan 

3) Rp. 22.878.000,- (dua puluh dua ljuta ldelapan lratus ltujuh lpuluh delapan

lribu  lrupiah)  untuk luas  300 m2  (tiga  ratus  meter  persegi)  sebanyak 1

(satu) amplop.
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Jadi  nilai  ganti  kerugian yang diterima Pemohon adalah Rp. 116.764.000,-

(seratusl lenam belas lljuta ltujuh lratus enam lpuluh lempat rlibu lrupiah).

Pemohon yang  merasa  dirugikan  terhadap  nilai  ganti  kerugian

tanahnya karena tidak dilibatkan dalam penetapan besarnya ganti  kerugian,

kemudian  mengajukan  keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  Kayuagung.  Salah

satu permohonan Pemohon kepada Majelis Hakim yakni lmenyatakan lproses

musyawarahl yang dilakukan lTermohon lI pada ltanggal l16 Maret l2015 adalah

cacat  hukum.  Namun  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kayuagung

menyatakan menolak permohonan Pemohon ltersebut danl lpenetapan ini ltelah

memiliki lkekuatan hukum yang ltetap dan linkrah. 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  menarik  untuk

mengangkatl masalahl ini  ke  ldalam  lbentuk  lsuatu  penelitianl skripsil yang

berjudul: TINJAUANl YURIDIS PROSESl PELAKSANAANl PENGADAAN

TANAHl BAGI  PEMBANGUNANl UNTUK  KEPENTINGANl lUMUM

(Studi LPenetapan LNomor l3/Pdt.P/2015/PN.KAG).

1.2.       Rumusan lMasalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah proses  lpelaksanaanl pelepasan  lhak  latasl tanah  Pemohonl

dalam  lPenetapan lNomor  l3/Pdt.P/2015/PN.KAG  telah  sesuai

berdasarkan UU 2/2012 ?
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2. Apakah ada  perbedaan dalam  hal  eksistensi  musyawarah penetapan

besarnya  ganti  kerugian  yang dapat mempengaruhi hasil  penilaian

Penilai Pertanahan antara UU 2/2012 dengan PPres 71/2012 ?

1.3.       Tujuan lPenelitian

Tujuan  dari llllpelaksanaan lllpenelitian llini ladalah:

1. Untuk  mengetahui  proses  pelaksanaan  lpelepasan  hak  latas  ltanah

Pemohon dalam  Penetapan Nomor l3/Pdt.P/2015/PN.KAG

berdasarkan UU l2/l2012;

2. Untuk  mengetahui  perbedaan  dalam  hal  eksistensi  musyawarah

penetapan  besarnya  ganti  kerugian  yang dapat mempengaruhi hasil

penilaian Penilai Pertanahan antara UU 2/2012 dengan PPres 71/2012.

1.4.       Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai,  maka penelitian

ini dliharapkan lmempunyai manfaat lsebagai berikut:

1. Manfaat lteoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan proses

pelaksanaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum dalam lperspektif hukum lpositif yang terus

berkembang  sesuai  dengan  tuntutan  masyarakat  dan  sesuai

dengan kebutuhan perkembangan lmasyarakat.
b. Memberikan lsumbangan ilmiah ldalam ilmu pendidikan, lyaitu

mengenai  proses  pelaksanaan  dalam  lpengadaan  ltanah  lbagi
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pembangunan  luntuk  kepentingan  lumum  dalam  lperspektif

hukum lpositif. 
c. Sebagai  lpijakan  dan  lreferensi  lpada  lpenelitian-penelitian

selanjutnya  lyang  lberhubungan  ldengan  lproses  lpelaksanaan

dalam  lpengadaan  lltanah  lbagi  lpembangunan  luntuk

lkepentingan  umuml dalam  perspektif  lhukum  lpositif  serta

menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat lpraktis
a. Bagi lpenulis

Dapat lmenambah lwawasan dan lpengalaman llangsung

tentang  lproses  pelaksanaan  dalam  pengadaan  ltanah  lbagi

pembangunan  luntuk  lkepentingan  lumum  dalam  perspektif

hukum positif.
b. Bagi lmahasiswa 

Mahasiswa  sebagai  subyek  penelitian,  diharapkan

ldapat  menambah  lpengetahuan  dan  lsumbangan  lpemikiran

ltentang  proses  pelaksanaan  dalam  lpengadaan  ltanah  lbagi

lpembangunan  untukl kepentingan  llumum  ldalam  lperspektif

lhukum  lpositif.  Serta  lmemperoleh  lpengalaman  langsung

lmengenai  pembelajaran  lsecara  laktif,  lkreatif  dan

lmenyenangkan lmelalui metodel lpenelitian. 

1.5.       lSistematika lPenulisan
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Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan

penelaahan  penelitian.  Dalam laporan  penelitian  ini,  sistematika  penulisan

terdiri atas 5 (lima) bab yang diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

BAB lI PENDAHULUANl

Dalam  bab  ini  merupakan  pendahuluan  yang  materinya

sebagian  besar  menyempurnakan  usulan  penelitian  yang

berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BABl lII TINJAUANl lPUSTAKAl

Dalam  lbab  lini  lmenguraikan  llandasan  lteori  dan  llandasan

konseptual lyangl lmendasari  lllpembahasanll lsecarall

lterperincilllyang  memuat  ltentang  proses  lpelaksanaan  dalam

lpengadaan  ltanah  bagi  lpembangunan  lluntuk  llkepentingan

lumum  ldan  llsegalall lteori  relevan  llainnya  lyang  lldigunakan

lldalam llpenelitian lini. 

BAB llIII METODEl PENELITIAN

Dalam  bab  ini  berisikan  tentang  pengembangan  metodologi

yang  terdiri  dari  jenis  penelitian,  data  penelitian,  teknik

pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta teknis analisis

data.

BAB lIV HASILl PENELITIAN lDAN lANALISIS 
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Dalam  bab  ini  menguraikan  tentang  proses  pelaksanaan

pelepasan hak atas tanah Pemohon di dalam Penetapan Nomor

3/Pdt.P/2015/PN.KAG  dan  perbedaan  antara  UU  2/2012

dengan  PPres  71/2012 dalam  hal  eksistensi  musyawarah

penetapan besarnya ganti kerugian yang  dapat mempengaruhi

hasil penilaian Penilai Pertanahan.

BAB llV PENUTUPl 

Berisikan  tentang  kesimpulan  dari  serangkaian  pembahasan

skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-

saran  untuk  disampaikan  kepada  obyek  penelitian  atau  bagi

penelitian selanjutnya.

Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka yang digunakan sebagai

sumber pendukung dalam penelitian ini.
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