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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pendahuluan 

Pada hakekatnya, tanah merupakan salah satu unsur penting dan 

sumber kemakmuran serta kesejahteraan Indonesia. Sebelum dan sesudah 

berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA), masalah 

tanah merupakan salah satu sektoral masalah yang paling sering 

diperbincangkan, hal ini dikarenakan tanah merupakan tempat dimana 

masyarakat melangsungkan kehidupan dan tanah merupakan hal penting 

bagi masyarakat, pemerintah maupun lembaga yang berhubungan. 

 Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan berbangsa 

ataupun bernegara, tanah selain merupakan unsur dalam kehidupan manusia 

juga merupakan aset bagi masyarakat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 

1 UUPA (UU No.5 Tahun 1960) bahwa “ seluruh bumi, air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam 

wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah 

bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 

nasional.Tanah merupakan kekayaan nasional dalam penjelasan UUPA 

dapat diartikan juga sebagai kekayaan (aset) bagi masyarakat Warga Negara 

Indonesia (WNI). 
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Merupakan hak Bangsa Indonesia untuk dapat mempunyai 

hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam 

batas-batas ketentuan Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (3). Hak bangsa 

Indonesia dalam hal ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang 

tertinggi di dalam Hukum Tanah Nasional. Hak Bangsa Indonesia juga 

mengandung 2 (dua) unsur yakni Unsur Kepunyaan yang berarti subyek atas 

hak bangsa Indonesia ada pada seluruh rakyat Indonesia dan meliputi 

seluruh wilayah Indonesia dan selanjutnya ialah Unsur Tugas Kewenangan 

yang berarti tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin 

pengurusan tanah dilaksanakan oleh Negara.1 

Tanah yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 

dasarnya tidak lepas dari suatu hak yang dinamakan Hak Menguasai Oleh 

Negara yang diatur dalam Pasal 2 UUPA dimana Negara dalam hal ini 

diberikan wewenang  untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

tersebut. Bisa disimpulkan bahwa jika menyangkut kepentingan masyarakat 

banyak, Negara dalam hal ini dapat menggunakan wewenang yang 

diberikan untuk dipergunakan secara bijaksana ataupun sesuai dengan 

wewenang yang telah disebutkan dalam Pasal 2 UUPA.2 

Dasar penyelenggaraan administrasi pertanahan menurut UUPA 

adalah berdasarkan ketentuan pasal 2 khususnya ayat (2) yaitu wewenang 

                                                             
1 Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1960 
2 Wibowo T. Tunardy, “Macam-Macam Hak Penguasaan Atas Tanah”,  

<http://www.jurnalhukum.com/macam-macam-hak-penguasaan-atas-tanah/>, diakses 14 Agustus 

2019. 

http://www.jurnalhukum.com/macam-macam-hak-penguasaan-atas-tanah/
http://www.jurnalhukum.com/macam-macam-hak-penguasaan-atas-tanah/
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Hak menguasai Negara yang dijalankan oleh pemerintah sebagai 

perwujudan Negara dalam keadaan bergerak (staats in beweging) meliputi:   

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;  

b. Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;  

c. Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang 

angkasa.3 

Pasal 33 UUD 1945 sebagai ketentuan dasar “Hak Menguasai Oleh 

Negara” mengatur mengenai dasar sistem perekonomian dan kegiatan 

perekonomian yang dikehendaki dalam negara indonesia, tetapi pasal 33 

bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, namun berkaitan dengan 

kesejahteraan dan keadilan sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka 

memahami pasal 33 UUD 1945 tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang 

kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Atas dasar itu, tujuan 

hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam khususnya Tanah ialah 

keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.4 

Jika dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan 

berbagai macam pembangunan, dapat dimengerti bahwa tanah Negara yang 

tersedia sangat terbatas. Maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh 

                                                             
3 Rusamadi Murad, Administrasi Pertanahan, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 3 
4 Umar Said dan Suratman, Hukum Pengadaan Tanah, Setara Press, cet. II, Malang, 2015, hal. 1 
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adalah membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat 

maupun hak-hak yang melekat diatasnya.5 

 Sejak zaman pemerintahan presiden Soeharto sampai dengan 

pemerintahan presiden Joko Widodo pada saat ini, Indonesia adalah negara 

yang terus berkembang yang sudah merupakan cita – cita bangsa suatu saat 

nanti Indonesia menjadi negara maju yang bisa disejajarkan dengan negara 

– negara maju lainnya, namun walau pada dasarnya sebagai negara 

berkembang yang masih lekat dengan angka kemiskinan yang besar, 

Indonesia sampai saat ini masih terus gencar melakukan pembangunan 

besar – besaran dalam rangka kepentingan umum seperti jalan tol. 

 Namun dalam pembangunan jalan tol banyak digunakan tanah/ 

bangunan milik masyarakat, yang disebut juga pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum yang pada umumnya menimbulkan konflik hingga 

sengketa seperti harga pengadaan tanah atau ganti rugi kepada warga atas 

tanah dan bangunan yang tidak sesuai. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum (selanjutnya disebut UU No. 2/2012) menyebutkan salah satu asas 

yang melandasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum adalah Asas Kesepakatan. Menurut ketentuan undang-undang ini 

yang dimaksud dengan asas kesepakatan adalah bahwa proses pengadaan 

tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk 

mendapatkan kesepakatan bersama. 

                                                             
5 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, (Jakarta: Sinar Grafia, 2004), hal. 75 
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 Pengertian Pengadaan Tanah dalam UU Pengadaan Tanah adalah 

kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang 

layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, yakni kepada pihak yang 

menguasai atau memiliki Objek pengadaan tanah, dengan penggantian yang 

layak dan adil dalam proses pengadaan tanah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan Objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas 

tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan 

tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

untuk Kepentingan Umum harus memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sesuai Pasal 2 

huruf (c) UU Pengadaan Tanah, yakni pengadaan tersebut harus 

memberikan manfaat secara luas secara seimbang serta sejalan dengan 

kepentingan masyarakat itu sendiri sesuai dengan asas manfaat dan asas 

keselarasan6, serta dalam Pasal 2 huruf (f) dinyatakan bahwa proses 

pengadaan tanah juga harus berdasarkan asas kesepakatan dalam hal ini 

dapat dikatakan musyawarah antar pihak pemilik tanah/ pihak yang berhak 

dengan pihak yang membutuhkan. 

 Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah mana pun. 

Semakin maju masyarakat, semakin banyak diperlukan tanah-tanah untuk 

                                                             
6 Corporate Litigation Law Office, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Proses 

Konsinyasi”, diakses dari 

<http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:pengadaan-

tanah-untuk-kepentingan-umum-dan-proses-konsinyasi&catid=29:the-cms&Itemid=50/>, diakses 

15 Mei 2019 

http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-dan-proses-konsinyasi&catid=29:the-cms&Itemid=50/
http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-dan-proses-konsinyasi&catid=29:the-cms&Itemid=50/
http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-dan-proses-konsinyasi&catid=29:the-cms&Itemid=50/
http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-dan-proses-konsinyasi&catid=29:the-cms&Itemid=50/
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kepentingan umum (awam). Sebagai konsekuensi dari hidup bernegara dan 

bermasyarakat, jika hak milik individu (pribadi) berhadapan dengan 

kepentingan umum maka kepentingan umum lah yang harus didahulukan. 

Namun demikian negara harus tetap menghormati hak-hak warnanegaranya 

kalau tidak mau dikatakan melanggar hak azasi manusia.7 

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012, penguasaan tanah oleh Negara 

atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pelaksanaannya 

seharusnya melalui tahap musyawarah. Namun UU No. 2/2012 pada 

dasarnya tidak memberikan pengertian musyawarah. Pengertian 

musyawarah terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Perpres No. 36/2005), yang 

kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum, yang pada Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa musyawarah 

adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling 

memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai 

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain 

yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan 

dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, 

                                                             
7 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006. 

hal. 265 
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dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan pihak yang 

memerlukan tanah.8 

Namun demikian, pada kenyataannya sampai sekarang masih 

banyak pelanggaran dalam hal ganti rugi tidak sesuai yang berakibat konflik 

hingga perkara yang berujung pada pengadilan, dalam hal ini penulis 

mengambil contoh kasus putusan pengadilan negeri yakni pada putusan 

No.10/Pdt.P/2017/PN TnG, dimana dalam kasus ini para penggugat adalah 

orang-orang yang merasa haknya direnggut dalam permasalahan ganti rugi 

materil pada permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gugatan ganti kerugian oleh pihak yang berhak pada panitia 

pengadaan tanah di PN dalam putusan No.10/Pdt.P/2017/PN.Tng tanggal 

18 Juli 2017? 

2. Bagaimana penetapan jumlah ganti kerugian dalam putusan 

No.10/Pdt.P/2017/PN Tng tanggal 18 Juli 2017 menurut UU No.2 Tahun 

2012? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana gugatan ganti kerugian yang diajukan para 

Pihak yang Berhak atas kerugian yang dialami terhadap Panitia Pengadaan 

Tanah di Pengadilan Negeri pada putusan No.10/Pdt.P/2017/PN.Tng. 

                                                             
8 . Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2006. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya besaran nilai ganti kerugian yang 

benar pada kasus dengan nomor perkara No.10/Pdt.P/2017/PN TnG. 

1.4. Manfaat penelitian 

 1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu 

hukum  khususnya Hukum Agraria dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat berguna serta memberikan pengetahuan 

lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban materi atas tanah serta 

bangunan yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

1.5 Sistematika Penelitian 

  Untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti pembahasan materi dalam 

penelitian ini, peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika penelitian ini 

menjadi 5 (lima) bab, yaitu: 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini peneliti akan menjelaskan dasar dari peraturan yang mengatur 

tentang pengadaan tanah hingga arti dan cara dalam penyelesaian sengketa 

dalam ganti kerugian dalam pengadaan tanah menurut Undang-Undang yang 

berlaku dan berkaitan secara langsung dengan kasus yang Peneliti gunakan 

dalam penelitian ini. 
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 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini Peneliti akan menjelaskan lebih lanjut mengenai landasan teori 

dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam landasan 

teori Peneliti akan menguraikan tentang Hak Menguasai Negara, Pengertian 

Pengadaan Tanah, Tujuan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, serta 

Asas Yang Digunakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. 

Sedangkan kerangka konseptual lebih mengarah ke penjelasan mendasar 

mengenai hal-hal yang telah diuraikan di landasan teori. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini Peneliti akan menjelaskan mengenai hal-hal seputar Teknik 

pengumpulan data yang digunakan disini yang berupa jenis penelitian, tipe 

penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

  Pada bab ini Peneliti memaparkan analisis mendalam yang dilakukan 

peneliti terhadap kasus serta rumusan masalah yang ada, seperti mengapa para 

Penggugat dalam kasus terkait mengajukan besaran tertentu untuk jumlah ganti 

kerugian, ataupun bagaimana putusan hakim terhadap kasus tersebut. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan serta memberikan masukan dan saran kepada pihak yang terkait 

menurut paham Peneliti. 
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