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BAB I 

    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tanah merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia, karena 

diatas tanah ini manusia menjalankan segala aktifitas hidupnya, dan sampai 

mati pun manusia membutuhkan tanah. Secara kosmologis, tanah adalah 

tempat manusia tinggal, tempat darimana mereka berasal, dan akan kemana 

mereka pergi.
1
 Berdasarkan hal itu tanah memiliki aspek fungsi sebagai social 

asset dan capital asset. Tanah sebagai social asset merupakan sarana pengikat 

kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan. 

Sementara sebagai capital asset, tanah merupakan faktor modal dalam 

pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting.
2
 

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan bahwa, 

„‟Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat‟‟. 

Dalam rangka melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal ini, 

Pemerintah selaku institusi yang dipercayakan oleh rakyat mengadakan 

pembangunan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana 

pembangunan tersebut dilakukan demi kemajuan negeri Indonesia.  

Sebagai negara yang berkembang tentu saja terjadi peningkatan dalam 

melaksanakan pembangunan, dimana demi terlaksananya pembangunan yang 
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sempurna, maka pembangunan tersebut membutuhkan lahan yang memadai. 

Pembangunan yang dilakukan ini tentunya memerlukan tanah untuk 

membangun infrastruktur, seperti jalan, fasilitas umum,  fasilitas sosial dan 

juga penyediaan tanah untuk masyarakat sebagai tempat untuk tinggal. 

Namun, jumlah tanah yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan 

manusia yang dari hari ke hari semakin bertambah. Permasalahannya tanah 

merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas, dan tidak dapat 

bertambah luasnya, dengan adanya hal ini membuat tanah menjadi sangat 

berharga dan dari tahun ke tahun tanah ini harganya semakin meningkat. 

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 ayat (1), tanah merupakan 

seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

kekayaan nasional, sehingga semua tanah yang ada di dalam wilayah negara 

kita adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi Bangsa 

Indonesia. Meskipun dalam Pasal 1 ayat (1) ini dituliskan bahwa merupakan 

kepunyaan negara Indonesia, namun untuk kewajiban pengelolaannya tidak 

mungkin dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia, maka dengan itu 

penyelenggaraan pengelolaan terhadap tanah ini diberikan kepada Negara, dan 

masyarakat yang menikmatinya, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) bahwa 

semuanya untuk kemakmuran rakyat.  

Negara itu sendiri memiliki hak terhadap tanah, yaitu disebut sebagai hak 

menguasai atas tanah. Hak ini bisa dipergunakan oleh Pemerintah untuk 

melaksanakan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan ataupun 
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kepentingan negara. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang 

melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah.
3
 Yang menjadi landasan yuridis bagi pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam 

Pasal 18 UUPA, yaitu: „‟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.‟‟ 

Di sisi lain masyarakat juga memiliki hak atas tanah yang mereka miliki. 

Hak ini dinamakan hak milik atas tanah. Dapat diartikan bahwa hak milik atas 

tanah ini merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan jenis 

hak yang lainnya karena yang berhak dapat menikmati dan menguasai 

sepenuhnya dan sebebasnya, yaitu dalam arti mengalihkan, membebani atau 

menyewakan, jadi dapat melakukan perbuatan hukum terhadap suatu benda 

atau dapat memetik hasilnya, dan juga memeliharanya.  

Hak milik yang dimiliki ini juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, 

dimana hak atas tanah tidak dapat diambil secara sewenang-wenang, bahkan 

oleh Negara sekalipun. Dalam hukum internasional, perlindungan hukum hak 

milik diatur dalam DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) Pasal 

17.1, Pasal 17.2, Pasal 25.1, dan Pasal 30.
4

 Dalam hukum nasional, 

                                                           
3 Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Pasal 1 angka 3. 
4
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baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Pasal 17.2 berbunyi: Tidak seorang pun 

boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. Pasal 25.1 berbunyi: setiap orang berhak atas 
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perlindungan hukum hak milik ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 Pasal 28 H ayat (4),
5
 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. 

Meskipun pemilik hak atas tanah ini memiliki hak yang istimewa, namun 

tidak dibenarkan jika pemilik tersebut mempergunakan hak yang ia miliki 

dengan sesuka hati. Melainkan masyarakat harus senantiasa memperhatikan 

fungsi sosial yang melekat dalam hak atas tanah ini. Tidak berarti bahwa 

pemilik tanah dengan begitu saja melepaskan haknya jika diperhadapkan 

dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Melainkan harus adanya 

keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pemegang hak atas 

tanah. Secara teori kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa 

dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan 

segi-segi sosial, politik, psikologis dan Hankamnas atas dasar-dasar azas-azas 

Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta 

wawasan nusantara.
6

 Dalam melaksanakan kepentingan umum ini, agar 

pemilik tanah tidak dirugikan pada saat memberikan tanahnya bagi 

pelaksanaan kepentingan umum, maka seharusnya diberikan ganti kerugian 

yang layak dan adil.  

                                                                                                                                                               
tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk 

hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang 

diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi 

janda/duda, mecapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, 

yang berada di luar kekuasannya. Pasal 30 berbunyi: Tidak sesuatu pun didalam Deklarasi ini 

boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat 

didalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan 

kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub dalam Deklarasi ini. 
5
 Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 berbunyi: „‟setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan 

hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.‟‟ 
6
 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan (Jakarta: Sinar Grafika,1993), hlm.40. 
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Tapi kerap kali terjadi benturan kepentingan yang pada akhirnya 

mengakibatkan sengketa atau masalah hukum, dimana Pemerintah ingin 

menggunakan tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk fasilitas sosial tetapi 

terjadi perbedaan pendapat mengenai harga ganti rugi terhadap tanah tersebut.  

Pemegang hak atas tanah menuntut besarnya ganti rugi atas berdasarkan harga 

yang ada dipasaran, sedangkan Pemerintah mengacu pada NJOP (Nilai Jual 

Obyek Pajak) yang memang nilainya sangat jauh dari harga pasar. 

Seperti halnya dengan yang terjadi di Bumi Beringin Sulawesi Utara, 

dimana terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah 

terhadap masyarakat dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan 

kompleks Perumahan Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara. Dalam hal ini 

yang menjadi permasalahannya adalah ganti rugi yang tidak dibayarkan secara 

utuh oleh Pemerintah, melainkan secara parsial dan ganti rugi yang 

dibayarkan tidak semuanya. Selain itu juga penetapan harga yang dilakukan 

secara sepihak oleh pihak Pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang pada 

awalnya disepakati secara bersama, yaitu harga tanah yang telah dinilai oleh 

Panitia Pengadaan Tanah, yang dimana harga tanah pada saat itu adalah 

Rp.1000/ m2 tetapi Pemerintah menetapkan harga sebesar Rp. 150/m2. Dalam 

hal penetapan harga tanah secara sepihak ini membuat pemilik hak atas tanah 

mengalami kerugian. 

Maka dari itu berdasarkan dengan uraian diatas, dipandang perlu untuk 

membuat suatu penelitian ilmiah guna dijadikan skripsi dengan judul 

„‟Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Bumi Beringin, Manado, Sulawesi 
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Utara Terkait Dengan Pengadaan Tanah dengan Pendekatan Kasus: Putusan 

No. 72/PDT.G/2013/PN.MDO‟‟.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah bentuk tindakan Pemerintah dalam kasus No. 

72/PDT.G/2013/PN.MDO telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan 

Hukum?  

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah 

kepada masyarakat Bumi Beringin dalam pengadaan tanah sesuai dengan 

pendekatan kasus No: 72/PDT.G/2013/PN.MDO? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Sulawesi Utara telah memenuhi unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan 

Hukum (PMH). 

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada masyarakat di Bumi Beringin sesuai dengan pendekatan 

kasus No: 72/PDT.G/2013/PN.MDO. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan penulis dalam pembuatan skripsi ini 

mempunyai 2 manfaat, yaitu: 
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1.4.1 Manfaat teoritis: Diharapkan penulisan ini dapat menambah bahan pustaka 

dalam ilmu hukum mengenai pengadaan tanah. 

1.4.2 Manfaat praktis: Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan tanah, baik 

pemerintah, masyarakat yang dirugikan, masyarakat pada umumnya serta 

praktisi hukum.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 Bab, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang dibahas, 

perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan juga mengenai sistematika penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan-tinjauan 

umum untuk membantu memberikan penjelasan terhadap 

permasalahan yang dibahas, antara lain mengenai 

pengertian dan pengaturan pengadaan tanah bagi 

kepentingan umum, dan serta hak-hak atas tanah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis metode 

penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
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penelitian hukum normatif dan bersifat kualitatif. Dan 

juga memakai pendekatan undang-undang dan kasus. 

BAB IV : ANALISIS KASUS 

Dalam bab ini akan berisi mengenai analisis yang 

dilakukan oleh penulis terhadap 2 hal, yaitu: (a) 

kesepakatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan 

masyarakat untuk kepentingan umum dalam proyek 

pembangunan rumah dinas Gubernur di Bumi Beringin; 

dan (b) bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada masyarakat yang terkena pengadaan 

tanah. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan 

dihubungkan dengan analisis yang dilakukan. 

1.1 KESIMPULAN 

 Yang menjadi kesimpulan dari analisis ini adalah 

Pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum, 

dimana tidak memberikan ganti rugi kepada pemilik 

hak atas tanah  sesuai dengan yang menjadi 

kesepakatan bersama. Selain itu juga perlindungan 

hukum yang diberikan terhadap pemilik ha katas tanah 

ini dalam hal pengadaan tanah belum terwujud, karena 
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ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah tidak layak 

dan tidak sesuai. 

     1.2 SARAN 

    Saran penulis berhubungan dengan analisis ini 

adalah pemerintah sebagai pengayom masyarakat 

tidak seharusnya sewenang-wenang dalam mengambil 

keputusan dan memberikan ganti rugi yang layak dan 

dengan jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban 

dari pemilik hak atas tanah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




