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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

        Tanah sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa mempunyai fungsi yang 

amat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional digariskan kebijakan nasional di 

bidang pertanahan, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945, yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 1  Yang dimaksud dikuasai oleh negara adalah 

bahwa negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan 

peruntukan penggunaan, persediaan, pemeliharaannya, menentukan dan 

menetapkan hak- hak yang dapat dimiliki, yaitu bumi, air, dan ruang angkasa 

sesuai ketentuan yang berlaku.  

Salah satu bentuk penguasaan Negara atas tanah adalah dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan, pemerintah memerlukan tanah untuk tempat kegiatan 

proyek yang dibangun2. Upaya pemerintah dalam pembangunan nasional adalah 

pembangunan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, rumah sakit, pasar 

umum, jalan umum, jalan tol, rel kereta api, waduk, bendungan, pembangunan 

taman kota dan sebagainya. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk 

                                                        
1  Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksi, 2017), hal. 1. 
2 Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta: Magenta Pustaka, 2017), 

hal. 5. 
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kepentingan tersebut, perlu dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan 

mendapat ganti rugi yang tidak hanya berupa uang semata tetapi juga berbentuk 

tanah atau fasilitas lainnya.3 

Pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana yang paling 

penting sedangkan warga masyarakat memerlukan tanah untuk tempat tinggal 

serta mencari nafkah. Hal inilah yang merupakan suatu polemik didalam 

keperluan pembangunan, namun hal ini harus dilakukan agar terciptanya 

pembangunan nasional yang dapat dirasakan masyarakat.4 Dalam hal pemerintah 

memerlukan tanah untuk kepentingan umum, Pemerintah menghadapi banyak 

kendala, diantaranya pelepasan atau penyerahan Hak Atas Tanah dan pencabutan 

Hak Atas Tanah serta masalah ganti rugi. Masalah tersebut timbul dalam hal 

Pemerintah membutuhkan tanah yang dikuasai atau dimiliki rakyat, karena disini 

menyangkut kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah yang berhadapan dengan 

kepentingan Rakyat.5  

Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar pembangunan 

tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk 

kepentingan umum yang memerlukan tanah. Kebijakan hukum pemerintah untuk 

memperoleh tanah- tanah tersebut terlaksana melalui pengadaan tanah 6 . 

Pengadaan tanah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

                                                        
3 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) hal. 82 
4  Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran; Gemenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi 

Tanah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 2 
5 Op.Cit., hal. 3. 
6 Berhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta: Margenta Pustaka. 2017), 

hal. 135. 
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berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada 

prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang 

memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk 

kegiatan pembangunan.7  

             Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah jelas bahwa bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang kemudian 

pengejawantahannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan 

diatur lebih lanjut oleh peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan 

pengadaan tanah dimana semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial.8 Pasal 6 

Undang-Undang Pokok Agraria merumuskan bahwa semua hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosial. Selain memiliki fungsi sosial ha katas tanahpun dapat 

dicabut untuk kepentingan umum sebagaimana di tentukan dalam pasal 18 

Undang-Undang Pokok Agraria, yakni: 

      “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 dan menurut cara yang diatur dengan 

undang-undang.” 

                                                        
7 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta: 

Kompas, 2008), hal. 280. 
8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
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Pasal 18 UUPA tersebut dapat diartikan dan dijabarkan adanya hal-hal 

diantaranya9:          

          1. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 

         kepentingan bersama dari rakyat. 

     2. Hak-hak atas tanah dapat di cabut. 

     3. Ganti Rugi. 

     4. Layak 

     5. Cara yang diatur Undang- Undang. 

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) dijelaskan bahwa lembaga 

pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak untuk menetapkan 

untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil 

penilaian ganti kerugian dari penilai. Hasil kesepakatan dalam musyawah menjadi 

dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Selanjutnya dalam 

peraturan pelaksanaannya dijabarkan pelaksana pengadaan tanah mengundang 

pihak yang berhak dalam musyawarah penetapan ganti kerugian dengan 

menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan. Musyawarah dipimpin oleh Ketua 

Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.10  

         Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam 

Pasal 38 ayat (1) UU Pengadaan Tanah berbunyi: 

                                                        
9 A.Z. Nasution, Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung:, 

Mandar Maju, 1998, hal. 108. 
10 Ibid., hal. 357. 
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“Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besar 

Ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada 

pengadilan negri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) “  

Walaupun tidak terjadinya kesepakatan dan warga tidak mengajukan keberatan 

dalam waktu yang ditentukan, maka pemilik tanah dianggap menyetujui harga 

ganti rugi tersebut dan dikuatkan oleh UU No 2 Tahun 2012 Pasal 38 ayat (2) 

yang berbunyi: 

“Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian 

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya 

pengajuan keberatan”. 

Artinya, jika, warga mengajukan keberatan maka Pengadilan Negeri tersebut 

harus memutuskan dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544 K/PDT/2017, yang 

menjadi pokok masalah adalah keberatan atas besaran nilai ganti kerugian yang 

sudah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah. Hakim merujuk pada Pasal 37 

Ayat (1), Pasal 38 Ayat (1), dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo 

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan 

Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi 
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Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hakim beranggapan gugatan Para 

Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dinyatakan lewat waktu (daluwarsa).  

Dalam putusan awal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  133/ PDT.G/ 

2016/ PN.Jkt.Sel, warga daerah Fatmawati menggugat Pemda DKI dan Panitia 

Pengadaan Tanah karena tanah warga telah diploting dan dipatok, bahkan 

sebelum adanya kesepakatan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang diketahui 

warga. Warga menuntut ganti rugi atas pembangunan MRT karena tuntutan ganti 

rugi tidak sesuai dengan nilai tanah menurut appraisal. Faktanya, pada tanggal 8, 

12, dan 14 Desember 2015 telah dilakukan penyampaian penawaran harga ganti 

rugi oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta terhadap Para Penggugat. Pada 

tanggal 30 Desember 2015, diterbitkannya berita acara musyawarah harga ganti 

rugi tanah dan bangunan. Untuk memenuhi batas waktu mengajukan keberatan 

adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukan musyawarah dan hal tidak 

tercapainya kesepakatan paling lama harus mengajukan gugatan adalah tanggal 21 

Januari 2016. Pada tanggal 7 Maret 2016, Para Penggugat baru mengajukan 

gugatannya di  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Putusan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan warga dan menghukum 

tergugat untuk membayar ganti rugi. Tergugat yaitu Lurah, Camat, Penitia 

Pengadaan Tanah, Pemprov DKI Jakarta mengajukan kasasi ke Mahkamah 

Agung. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan 

alasan gugatan termohon daluwarsa. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan 

diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skirpsi dengan judul: 

“TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH 
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UNTUK PEMBANGUNAN MASS RAPID TRANSIT (MRT) DI 

FATMAWATI JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS: PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2544 K/PDT/2017)”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

    Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam  penelitian  ini adalah :  

1. Bagaimana pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Fatmawati Jakarta Selatan ? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan 

Mass Rapid Transit (MRT) di Fatmawati Jakarta Selatan (Studi kasus: 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2544 K/PDT/2017)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

      Tujuan penelitian adalah: 

      1. Untuk mendeskripsikan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Fatmawati Jakarta Selatan. 

      2. Untuk menggambarkan dan menganalisis penyelesaian sengketa pengadaan 

tanah untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Fatmawati Jakarta 

Selatan. 
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1.4 Manfaat penelitian      

      Penelitian ini diharapkan hasil dapat dijadikan manfaat teoritis dan praktis, 

yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

pengembangan hukum agraria, khususnya mengenai pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan 

menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum 

dalam menyelesaikan masalah terkait dengan ganti rugi atas tanah dan 

bangunan untuk kepentingan umum. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang berisi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang 

pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis memasukkan dua sub pembahasan 

yaitu landasan teori dan landasan konseptual tentang gambaran umum 
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dengan ganti rugi atas tanah dan bangunan dalam pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. 

II. 1 Landasan Teori 

Berisi tentang tanah; pengadaan tanah; pelepasan tanah; 

pencabutan tanah; pembebasan tanah; kepentingna umum; ganti rugi. 

II. 3 Landasan Konseptual  

 Berisi definisi-definisi tentang tanah; pengadaan tanah; pihak yang 

berhak; hak atas tanah; kepentingan umum; ganti rugi; pelepasan hak; 

penilai pertanahan; pemerintah pusat; pemerintah daerah; Mass Rapid 

Transit (MRT) 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang menjadi 

landasan, yaitu metode pendekatan penelitian, jenis penelitian, tipe 

penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN 

Bab keempat ini membahas hasil penelitian dan analisis yang dilakukan 

oleh penulis tentang penulisan penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis 

besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan 

beberapa saran. 


