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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum sebagai dasar 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya. Hal ini berarti segala aspek 

kehidupan dalam bermasyarakat dan pemerintahan harus senantiasa 

berdasarkan hukum. Sebagai Negara Hukum, suatu negara haruslah dapat 

menjamin kepastian hukum baik itu melalui hukum positif maupun hukum 

yang tertulis. Dengan terjaminnya kepastian hukum itu sendiri maka akan 

memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

Indonesia sebagai Negara berkembang sedang berusaha keras untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbagai cara salah 

satunya dengan cara pembangunan. Hal ini dapat dilihat jelas karena 

pemerintahan saat ini sedang berfokus pada pembangunan infrastruktur-

infrastruktur serta pembangunan pada sisi sumberdaya manusia. Akan tetapi 

dalam melakukan pembangunan tersebut tidaklah dapat terlepas dari 

kebutuhan-kebutuhan penunjang seperti dalam hal keuangan, lahan, dan 

penunjang-penunjang lainnya. 

Kebutuhan akan lahan pembangunan di Indonesia menjadi sangatlah tinggi 

mengingat begitu banyak rencana pembangunan oleh pemerintah guna 

memajukan kesejahteraan rakyatnya. Rencana-rencana pembangunan seperti 

pembangunan jalan tol, tempat pemukiman masyarakat yang layak, tempat 

untuk kegiatan usaha, dan lain-lain. Hal ini berkaitan dengan  hak menguasai 
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dari Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) 

yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”. Dan kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA) yang diatur dalam ayat (2) yang berbunyi: “Hak menguasai dari 

Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan 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” dan diperjelas dalam ayat (3) yang berbunyi: “wewenang 

yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal 

ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam 

arti kebangsaan, kesejahteraanm dan kemerdekaan dalam masyarakat dan 

Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Dapat 

dilihat dari pengaturan tersebut bahwa hak menguasai dari Negara bertujuan 

untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan untuk memperlancar 

jalannya pembangunan untuk kepentingan umum, di satu pihak pemerintah 

memerlukan areal tanah yang cukup luas. Di sisi lain sebagai pihak yang 

berhak atas tanah yang akan digunakan tanahnya oleh pemerintah untuk 
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kepentingan umum tidak boleh dirugikan. Oleh karena itu, untuk mengatur 

keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan keadilan bagi 

masyarakat pihak yang berhak atas tanah diperlukan adanya suatu peraturan 

hukum. Untuk mengendalikan keseimbangan antara kepentingan pemerintah 

dengan kepentingan masyarakat pihak yang berhak atas tanah tersebut, 

pemerintah dapat melakukan berbagai intervensi, salah satunya dengan cara 

pengadaan tanah. 

Berbagai perubahan terhadap peraturan yang mengatur mengenai 

pengadaan tah telah dilakukan oleh pemerintah. Akan  tetapi untuk mengikuti 

perkembangan masyarakat dan  untuk lebih meningkatkan prinsip 

penghormatan hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam 

pengadaan tanah, pemerintah mengesahkan Undang-Undang mengenai 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang di atur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Undang-Undang Pengadaan 

Tanah) dan  peraturan untuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut yang di 

atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. 

Pengertian dari pengadaan tanah itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Pengadaan 

Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti 

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pada prinsipnya, 

pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang 
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memerlukan tanah dengan pihak yang berhak atas tanah yang tanahnya 

diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Dengan adanya undang-undang ini, 

ganti kerugian dinilai lebih demokratis, karena lebih terukur, adanya 

perencanaan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil yang diharapkan dapat 

menjamin hak masing-masing pihak. 

Dalam pengaturannya, perolehan tanah berdasarkan Undang-Undang 

Pengadaan Tanah  hanya dibolehkan untuk 18 jenis kepentingan umum saja, 

diluar 18 jenis itu seharusnya tidak boleh menggunakan Undang-Undang 

Pengadaan Tanah. Ke-18 jenis kegiatan itu adalah:1  

1. Pertahanan dan keamanan nasional; 

2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api; stasiun kereta api, 

dan fasilitas operasional kereta api; 

3. Waduk, bendungan bendung, irigasi, saluran air minum, saluran 

pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; 

4. Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal; 

5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik; 

7. Jaringan telekomunikasi, dan informatika pemerintah; 

8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 

9. Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah; 

10. Fasilitas keselamatan umum; 

11. Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah; 

                                                             
1 Gunanegara, Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law, (Jakarta: PT Tatanusa, 2018), hal. 

131-132 
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12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 

13. Cagar alam dan cagar budaya; 

14. Kantor pemerintahan/pemerintah daerah/desa; 

15. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, 

serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan 

status sewa; 

16. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah; 

17. Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; 

18. Pasar umum dan lapangan parkir umum. 

Melihat dari realitanya, proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

tidak pernah terlepas dari permasalahan khususnya dalam hal ganti kerugian. 

Hal ini dikarenakan tanah selain menjadi tempat untuk tempat tinggal dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari, tanah dijadikan sebagai investasi karena 

harga  tanah seiring dengan berjalannya waktu semakin meningkat. 

Problematika ganti kerugian dalam hal pengadaan tanah sering terjadi karena 

tidak ada kejelasan mengenai nilai dari tanah itu sendiri. Masalah nilai tanah 

di Indonesia merupakan hal yang sangat pelik mengingat tidak tersedianya 

data transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dikelola dengan baik 

oleh suatu lembaga khusus. Sementara data transaksi resmi yang ada yaitu 

Akte jual beli lebih banyak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan 

harga transaksi yang sesungguhnya.2 Tidak adanya kejelasan mengenai harga 

dari tanah di suatu daerah mengakibatkan kebingungan kepada pihak yang 

                                                             
2 Gunanegara, Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah, (Jakarta: PT 

Tatanusa, 2016), hal. 73 
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akan melakukan pengadaan tanah, maka dari itu ditugaskan Penilai Pertanahan 

seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Penilai 

Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah orang perseorangan yang 

melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat 

izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari 

BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah. Dalam 

pengaturannya, hasil penilaian dari tim Penilai menjadi dasar dalam 

musyawarah yang diadakan untuk menentukan bentuk dan besar dari ganti 

kerugian. Akan tetapi pada realitanya, ada terjadinya penyimpangan dimana 

yang seharusnya penilaian dari tim Penilai menjadi dasar untuk musyawarah, 

melainkan menjadi nilai tetap untuk dilakukan ganti kerugian kepada pihak 

yang berhak.  

Hal ini seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 84/PDT.P/2013/PN.KAG. 

Pada kasus M. Surip dimana ia sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan 

Surat Hak Milik dengan luas 300m² yang terletak di Kecamatan Pemulutan 

yang menjadi salah satu objek pengadaan tanah dalam pembangunan jalan Tol 

Palembang-Indralaya. Setelah beliau mengetahui tanahnya menjadi objek 

pengadaan tanah, dari pihak kecamatan meminta beliau untuk mengumpulkan 

semua bukti kepemilikan atas tanahnya. Hingga kemudian ia menerima surat 

undangan dengan perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti 

Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang Indralaya. Pada hari yang 

ditetapkan, beliau pergi mengikuti musyawarah yang diadakan oleh Pelaksana 

Pengadaan Tanah dan dalam musyawarah tersebut Panitia memusyawarakan 
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bentuk dari ganti kerugian yang akan di berikan dan semua orang yang berhak 

setuju untuk memilih bentuk ganti kerugian berupa uang. Setelah 

ditentukannya bentuk dari ganti kerugian, pihak Panitia menjelaskan hak 

untuk mengajukan keberatan bagi peserta yang tidak menerima/tidak puas 

terhadap nilai yang telah ditetapkan dalam amplop tertutup dapat diajukan 

dalam rentang waktu 14 hari kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah 

dijelaskan hal tersebut, para peserta musyawarah termasuk M. Surip dipanggil 

ke depan podium untuk dibagikannya amplop tertutup yang berisi jumlah nilai 

ganti kerugian untuk tanahnya masing-masing dan dimintakan untuk 

menandatangani tanda terima daripada amplop tersebut tanpa diberikan 

penjelasan untu membuka dan membahasnya dalam forum musyawarah 

tersebut. Setelah proses pembagian amplop tersebut, Panitia langsung 

mengakhiri forum musyawarah tersebut dengan alasan akan ada gelombang 

selanjutnya untuk forum musyawarah yang sedang menunggu.  

M.Surip setelah proses musyawarah tersebut mengecek besar dari ganti 

kerugian yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah memberikan ganti 

kerugian sebesar Rp.12.300.000,-  atas tanah seluas 300m2. M.Surip dalam hal 

ini merasa bahwa dengan nominal yang diberikan tidaklah dapat mencari 

tanah pengganti yang sejenis dan merasakan dirugikan. Berdasarkan hal 

tersebut, M.Surip mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri 

berdasarkan keberatan atas nilai dari ganti kerugian yang diberikan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam 

mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  
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Adapun skripsi yang penulis berjudul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP 

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI 

KAYU AGUNG NO: 84/PDT.P/2013/PN.KAG)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan 

membahas rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep musyawarah penentuan ganti kerugian bagi pihak 

yang berhak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol 

Palembang-Indralaya? 

2. Bagaimana penerapan asas layak dan adil dalam pemberian ganti 

kerugian bagi pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep musyawarah penentuan ganti kerugian bagi 

pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol 

Palembang-Indralaya. 

2. Untuk mengetahui mengenai penerapan asas layak dan adil dalam 

pemberian ganti kerugian bagi pihak yang berhak dalam pengadaan 

tanah untuk pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis, antara lain: 

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau 

kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan juga 

terlebih khusus dalam bidang Pengadaan Tanah. 

2. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah dan dapat mengembangkan peraturan yang terkait serta 

menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara 

yang berkaitan dengan kasus Pengadaan Tanah di masa yang akan 

datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi 

serta pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai 

Pengadaan Tanah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti isi penelitian ini, maka penulis 

akan menguraikan penelitian ke dalam bab-bab secara jelas dan singkat. 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 
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BAB II  TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Pada bab ini, penulis menjabarkan teori-teori hukum serta 

pendapat para ahli yang berkaitan dengan studi kasus 

Penetapan No:84/PDT.P/2013/PN.KAG. Pada bab ini juga 

penulis membahas mengenai Landasan Teori yang terdiri 

dari Hak Atas Tanah, Pelepasan dan Pencabutan Hak Atas 

Tanah, Tinjauan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum, dan Tinjauan Tentang 

Pelaksanaan Dalam Pengadaan Tanah serta Landasan 

Konseptional. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan 

yang menjadi landasan untuk penulisan penelitian ini, yaitu 

metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber 

dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 

BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

Bab ini, penulis akan menguraikan jawaban atas rumusan 

masalah yang ada. 

BAB V        KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis rumusan 

masalah yang telah dibahas dan saran terhadap studi kasus 

yang penulis analisis.  
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