KATA PENGANTAR
Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan kurniaNya, Laporan
Akhir Tim Penelitian Hukum tentang “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.05-LT.01.05 Tahun 2013,
Tanggal 1 Maret 2013 Tim di tugaskan melakukan penelitian hukum tersebut dari perspektif
Budaya Hukum, baik normatif maupun empiris.
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Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini. Dan hambatan yang ditemui dalam

H

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dikaji dari aspek
Budaya Hukum dan Solusinya.

BP

Dalam kegiatan penelitian hukum ini hambatan esensial terutama dari segi aturan hukum
yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
masih dalam fase peralihan dari aturan lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ke
aturan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, selain itu terjadi sentralistik dalam
hal kewenangan penentuan lokasi, lebih banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah
Kabupaten, sedangkan dari segi non teknis masih terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum saat ini dalam kenyataan belum efektif , karena masih dalam transisi,
sehingga belum mencapai rasa keadilan masyarakat yang tanahnya dibebaskan dan masih perlu
dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut.

Harapan Tim, mudah-mudahan hasil Penelitian Hukum ini dapat memberikan sumbangan
dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum nasional serta terciptanya sistem hukum
nasional khususnya pembangunan Hukum

Tanah terutama Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Tim mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah
memberikan kepercayaan untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian ini, dan terima kasih pula
kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga dapat tersusunnya laporan ini.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah perlu mengadakan pembangunan
dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka
pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti
pembangunan jalan raya, pemukiman rakyat, pasar tradisional, pembangunan gedung
mol dan sebagainya.
Pembangunan nasional untuk kepentingan umum seperti ini diperlukan lahan
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yang sangat luas dan pemiliknya pun sangat banyak. Untuk memenuhi kebutuhan tanah
tersebut dilakukan pembebasan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
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hukum tanah nasional. 1 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan,
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 2 . Hak menguasai Negara
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tersebut, memberi wewenang kepada negara, diantaranya untuk mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan
ruang angkasa. 3

Sehubungan dengan kewenangan ini, untuk menyelenggarakan penyediaan tanah

dalam berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat mencabut hak-hak
atas tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur
dengan undang-undang, 4 apabila upaya melalui cara musyawarah gagal membawa hasil. 5

Hak menguasai negara atas tanah, juga memberikan wewenang kepada Negara untuk
mengatur.
1
2
3
4
5

Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, UU No. 2 Tahun 2012.
Inonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.
Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat
(2) huruf a.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 18.
Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Pencabutan Hak-Hak Atas `Tanah dan Benda-benda Yang
Ada Di Atasnya, UU No. 20 Tahun 1961.

Untuk melaksanakan wewenang pengaturan tersebut, hal yang sudah disadari oleh
pembentuk UUPA, bahwa hukum tanah yang dibangun itu harus didasarkan pada nilainilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri,yaitu hukum adat, Secara teoritik,
hukum tanah yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, 6 dan
pencabutan hak atas tanah oleh Negara untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan
pemberian ganti rugi yang layak dan sebaiknya harus diperoleh melalui musyawarah,
maka pengambilan hak atas tanah untuk kepentingan umum, seharusnya akan diterima
dan dipatuhi oleh masyarakat, 7 sehingga sengketa akan relatif jarang terjadi. Akan tetapi
kenyataannya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ternyata banyak menimbulkan
sengketa 8 antara pemerintah dengan para pemilik tanah baik sebagai perseorangan
maupun badan hukum yang terkena proyek pembebasan tanah.
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Masalah tanah adalah masalah bangsa dan Negara, sehingga juga masalah kita
semua anak bangsa yang hidup di seluruh nusantara. Artinya tanah merupakan hal yang
fundamental bagi kita semua. Karena itu sangat ironis kalau masalah tanah tidak
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ditangani secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Dalam perkembangannya masalah
tanah makin kompleks, sehingga demensinyapun bertambah terus mengikuti dinamika
derap langkah pembangunan bangsa ini, antara lain dimensi yuridis , ekonomis, politis,
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sosial, religious magis, bahkan bagi Negara tanah mempunyai dimensi strategis, 9 . Dalam

hal proses ganti rugi maupun permukiman kembali harus diikuti dengan kegiatan untuk
memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perlu adanya upaya untuk
memulihkan kegiatan ekonomi mereka dengan memperhitungkan kerugian yang dialami
oleh warga yang terkena dampak pembebasan tanahnya. Bagi warga masyarakat yang
sebelumnya tanah merupakan aset yang berharga, sebagai tempat usaha, bertani,
berkebun dan sebagainya, terpaksa kehilangan aset ini kerena mereka dipindahkan
ketempat pemukiman yang baru. Pemulihan lokasi pemukiman yang baru bagi warga

Freiderich Carl Von Savigny, mengatakan bahwa hukum itu bukan hanya dikeluarkan oleh penguasa public dalam
bentuk perundang-undangan, namun hukum adalah jiwa bangsa (Volkgeist). Satjipto Rahardjo, “Membedah
Hukum Progresif”, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006, hlm. 164.
7
Habermas mengatakan bahwa validitas hukum ditentukan oleh konsensus yang dibuat oleh elemen-elemen
masyarakat. ia tidak melihat nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi acuan validitas hukum itu sebagai nilai-nilai
obyektif, karena itu, maka nilai-nilai itu harus ditemukan melalui consensus bersama. Lihat Reza A.A. Wattimena,
Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke-Rousseau-Habermas, Yogyakarta : Kanisius, 2007, hlm. xvi-xvii.
8
Sengketa, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah perselisihan, pertikaian, perkara (dalam pengadilan);
sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran pendapat, pembantahan.
9
Darwin Ginting, “Kapita Selekta Hukum Agraria”, Jakarta: Fokusindo Mandiri, 2013, hlm.122.
6

masyarakat seharusnya dibarengi dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang
mendukung kegiatan

dalam upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi warga

masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat tidak akan menjadi lebih miskin sebelum tanah
dibebaskan. Perlu adanya pemikiran tentang lokasi tempat pemukiman yang baru, harus
ditata sesuai dengan rencana tata ruang daerah atau kota, dengan diikuti oleh proyek
konsolidasi tanah perkotaan atau pedesaan. Konsekwensi dari pemikiran ini diharapkan
agar pembebasan tanah ini sekaligus akan terjadi pengembangan wilayah baru yang tertib
dan membangun sentral-sentral ekonomi baru bagi masyarakat.10
Pengadaan tanah bagi pembangunan yang paling rumit yaitu apabila tidak dicapai
kesepakatan antara pemilik lahan tanah dengan pihak yang membangun, sedangkan
pembangunan harus dilaksanakan. Salah satu solusi yang dapat dipilih pemerintah adalah
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menyelesaikan pembangunan dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Apabila
semua cara tidak dapat dilaksanakan dan pembangunan sangat dibutuhkan dan lahan
tidak dapat dipindahkan lokasinya dapat dilakukan pencabutan hak atas tanah sebagai
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jalan akhir, yang harus diatur dalam undang-undang.

Permasalahan lainnya yang paling rumit adalah sejalan dengan pertambahan
penduduk dan peningkatan dinamika aspirasi masyarakat, tuntutan pembangunan untuk
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kepentingan umum semakin mengemuka. Namun aktivitas untuk memenuhi tuntutan ini
berhadapan dengan ketersediaan tanah yang semakin terbatas dan pasar tanah yang belum
terbangun dengan baik. Hal ini mendorong kenaikan harga tanah kurang terkendali,
terutama di perkotaan. Kondisi ini juga mendorong para spekulan tanah melakukan
tindakan mencari untung (rent seeking) terhadap setiap transaksi tanah. Bahkan tindakan
spekulan tanah ini kerap mengganggu kelancaran alokasi pembangunan yang
memerlukan tanah sehingga menyulitkan pengadaan tanah terutama untuk pembangunan
kepentingan umum dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Pada saat ini telah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diundangkannya
pada tanggal 14 Januari 2012 dalam Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 2012.
Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum sebelumnya diatur dalam

10

Handoyo Setiyono, http://cahwaras.wordpress.com/2010,04,25, “pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum”, di akses tgl 25 Feb 2013

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
65 Tahun 2006.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 masih memberikan pilihan
kepada investor atau instansi terkait . Dalam hal ini instansi bisa tetap menggunakan
aturan lama atau memakai peraturan perundang-undangan baru tersebut. Hal ini telah
diatur dalam pasal transisi. Pemilihan untuk menggunakan undang-undang itu ketika
lahan sudah terbebaskan meski masih di bawah 10 % sangat bergantung pada instansi,
atau investor yang menggunakan.

11

Bila investor ingin proses pembebasan lahan

menggunakan undang-undang baru maka proses ini harus mengikuti aturan tersebut
secara penuh, yakni memulai kembali proses pembebasan lahan dari awal musyawarah
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penentuan harga dengan masyarakat.

Namun sebuah koalisi yang terdiri dari kelompok SPI, IHCS, Yayasan Bina Desa
Sadajiwa, KPA, KIARA, Walhi, API, Sawit Watch, KruHara, Perserikatan Solidaritas
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Perempuan, Yayasan Pusaka, Elsam, Indonesia for Global Justice dan SNI berpendapat
bahwa aturan itu lebih berorientasi untuk melindungi kewenangan pemerintah dalam
membagun fasilitas umum dan lebih berorientasi kepada kepentingan bisnis, seperti
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membangun jalan tol dan pelabuhan. 12 Meski hukum harus menjamin tersedianya

bidang-bidang tanah untuk berbagai keperluan terkait penyelenggaraan Negara, hukum
juga harus memperhatikan hak rakyat harus dijamin kepastiannya agar tidak menjadi
korban kesewenang-wenangan dalam pembangunan.
Berkaitan dengan uraian diatas bahwa kepentingan pengadaan tanah oleh

pemerintah. Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum publik maka kegiatan
pengadaan tanah pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan
swasta. Karena hal ini dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip musyawarah dimana
musyawarah diadakan untuk menyepakati dan menentukan bentuk dan besar ganti
kerugian atas pembebasan tanah.
Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum
Nasional telah melakukan penelitian di 3 (tiga) daerah yaitu Provinsi Sumatera Barat,

11
12

Bernhard Limbong ,”Hukum Agraria Nasional”, Jakarta : Margaretha Pustaka, 2012 , hal. 319.
Ibid, hal. 321.

Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum.

B.

Permasalahan
1.

Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 saat ini ?

2.

Hambatan apa yang esensial ditemui dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dikaji dari aspek Budaya Hukum dan
bagaimana solusinya ?.

Tujuan Penelitian

N

C.

Penelitian yang dilakukan dalam hal Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum tujuannya adalah :

Untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas pelaksanaan pengadaan tanah bagi

H

1.

pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 saat ini.

Untuk mengetahui hambatan esensial yang ditemui dalam Pelaksanaan Pengadaan

BP

2.

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum dikaji dari aspek Budaya
Hukum dan mencari solusinya.

D.

Kegunaan Penelitian
1.

Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dalam rangka
pembangunan Hukum Tanah Nasional khususnya subtansi

Pengadaan Tanah

untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.
2.

Kegunaan secara praktis
Secara teoritis

diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan

sumbangan secara praktis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya
menyempurnakan pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 , sehingga
efektifitas undang-undang ini mampu menunjang pembangunan infrastuktur
untuk kepentingan umum di seluruh nusantara.

E.

Kerangka Teori Dan Konsepsional
1.

Kerangka Teori
Dalam melakukan analisis suatu penelitian diperlukan pisau analisis
berupa kerangka teori. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah berkaitan dengan tujuan hukum yang mampu memberikan ketertiban,
keadilan dan kepastian hukum.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja 13 hukum mempunyai kekuasaan untuk
melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum
dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dan sekaligus menunjang pembangunan secara menyeluruh.
Dalam perspektif positisme hukum, hukum bertujuan untuk menciptakan
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ketertiban masyarakat, yang harus ditunjang oleh kepastian hukum sebagai norma
yang steril dari moral dan etika. Hukum dimaknai sebagai sebuah pedoman yang
dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dan untuk dapat

H

menetapkan suatu peraturan yang umum dan pasti, rasa keadilan masyarakat
sedikit banyak harus dikorbankan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan
kepastian hukum. 14 Keadilan dalam hukum yang berlaku, bukan berdasarkan
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keadilan diluar ketentuan hukum, hal ini dirasa penting untuk mencapai kepastian
hukum.

Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum berarti perlindungan

hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari
kesewenangan. 15 Menurut Radbruch tujuan hukum yang paling penting adalah
menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka nilai keadilan.
Jeremy Bentham berpendapat bahwa dalam membentuk undang-undang
haruslah melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi
semua individu. Dari pendapat tersebut, maka peraturan perundang-undangan

13

Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasiona”l, Bandung: Binacipta, 1976,
hlm. 17.
14
Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Kencana 2008, hlm. 59.
15
Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, “Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum”, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2012, hal 107.

hendaknya memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar
masyarakat (the greatest happiness for the greatest number) 16
Berangkat dari pandangan Bentham tentang keberdayagunaan hukum,
maka berlakunya suatu ketentuan hukum harus benar-benar mempertimbangkan
dampak positif yang bakal ditimbulkannya . Bentham sebagai tokoh dari aliran
Utilitarianisme sangat menekankan pada keharusan dalam suatu system hukum,
dengan mengemukakan bahwa pembentukan hukum harus membentuk hukum
yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Tetapi kelemahan
teorinya ternyata tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai
keadilan, kebahagian dan penderitaan 17 . Dengan demikian menurut pandangan
Utilitarianisme tujuan hukum disamping keadilan dan kepastian hukum juga
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memberikan manfaat bagi masyarakat. Ukuran yang dipakai dalam aliran ini
untuk menilai bermanfaat atau tidaknya suatu hukum ialah seberapa besar
dampaknya bagi kegiatan manusia yang dihitung secara ekonomis. Teori tersebut

H

dapat di sinergikan dengan teori Lawrence Meir Friedman yang mengajarkan 3
komponen dalam sistem hukum, yakni substansi, struktur dan budaya hukum,
yang merupakan satu kesatuan dalam melakukan upaya penegakan hukum.
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Dengan demikian sebaik apapun suatu perundang-undangan apabila tidak disertai
dengan struktur pelaksana yang baik dan budaya yang mendukung maka akan
sulit untuk melakukan penegakan hukum (power tends to corrupt, absolute power
corrupt absolutely). Dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana
memberikan rasa adil bagi masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan/pelepasan
tanah untuk kepentingan umum? Hal tersebut harus dapat memberikan dampak
positif bagi masyarakat luas yang terkena dampak pengadaan tanah, dengan
berpegang pada asas bahwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
orang atau badan hukum yang melepas tanahnya untuk kepentingan
pembangunan, harus dapat memberikan kehidupan yang secara ekonomis lebih
baik dari pada sebelumnya, sebab hak yang telah dilepaskan (mereka telah
berkorban melepas assetnya) secara ekonomis tidak dapat dinilai dengan uang,

16

Jeremy Bentham, “An Introduction To The Principle of Moral and Legistatin”, New York Hafener Publishing,
1948, hlm. 32, lihat juga Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hal.275.
17
Soerjono Soekanto,” Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, Jakarta, Rajawali 2003, hlm.116

misalnya tanah tersebut mempunyai nilai sejarah bagi mereka, contohnya tanah
pusako. Hal ini perlu mendapat kajian lebih jauh, agar masyarakat bisa menerima
pelepasan haknya secara sadar (tanpa paksaan). Pertanyaannya adalah apakah
proses pengadaan tanah telah melalui prosedur yang benar atau apakah ganti rugi
yang ditentukan sudah layak bagi kemanusiaan?.

Kondisi ini sangat dapat

dipahami karena dalam praktek pengadaan tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum tahapan yang paling krusial adalah proses musyawarah untuk
menyepakati besaran ganti rugi hak atas tanah dan pelaksanaan pembayaran ganti
rugi sering ditunda-tunda oleh pemerintah. Budaya musyawarah adalah lembaga
yang dikenal dalam adat-istiadat nusantara dalam kekinian dikenal sebagai
kearifan lokal. Budaya hukum. yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem
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hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun
dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. 18 .

H

Dalam bahasa awam, budaya itu adalah pandangan filosofis mengenai apa
yang dipercayai dan diyakini sebagai sesuatu yang baik dan harus dijaga. Karakter
sangat mempengaruhi budaya, Sebaik apapun hukum yang dibuat kalau

BP

manusianya tidak sungguh-sungguh melaksanakannya maka hukum tidak bias
ditegakkan ; tetapi walaupun hukum kurang sempurna tetapi manusianya mau
sungguh-sungguh melaksanakannya maka hukum tetap biasa ditegakkan. Hukum
tidak diciptakan untuk dilanggar, tetapi hukum diciptakan manusia untuk
memperbaiki kualitas hidup manusia sebagai makhluk sosial supaya masyarakat
hidup dalam kedamaian, tertib, dan teratur.
Merubah paradigma seseorang tidaklah mudah, apalagi paradigma
masyarakat. Paradigma layaknya sebuah pola yang telah terpatri dalam sirkuit
otak

manusia,

sehingga

perlu

pembiasaan-pembiasaan

yang

sifatnya

berkesinambungan untuk merubah pola pikir tersebut, sehingga masyarakat
mentaati hukum bukan suatu paksaan melainkan karena memang budayanya dan
merupakan kebiasaan masyarakat yang terjadi secara turun-menurun .
Membicarakan mengenai perilaku hukum dan budaya hukum tentu tidak terlepas
18

Lardtowy.blogspot.com/2011/10/”budaya-hk”-html, di akses tgl 4 Maret 2013.

dari pembicaraan tentang sistem hukum, karena perilaku dan budaya hukum
keduanya merupakan unsur dari sistem hukum. Selanjutnya Friedman
merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada
hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai
yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang
berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidaksenangan untuk
berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut
dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan
bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka
budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa
yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan
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sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana
seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Pengadaan tanah merupakan

H

perbuatan hukum publik , maka kegiatan pengadaan tanah pada prinsipnya
ditujukan untuk kepentingan umum,.

Kerangka Konsepsional

BP

2.

Kerangka konsepsional yang digunakan dalam melakukan penelitian ini

adalah sebagai berikut :
a.

Pengadaan Tanah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi
ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ganti

Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 adalah
penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses
pengadaan tanah. Dengan demikian pengadaan tanah merupakan setiap
kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada
yang melepaskan hak atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan
benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak
atas tanah.

b.

Objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah, dan bawah tanah,
bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang
dapat dinilai.

c.

Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam
undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria dan Hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

d.

Kepentingan Umum menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang
harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. Pengertian kepentingan umum ini mengalami
beberapa perubahan mulai dari ketentuan dalam Keputusan Presiden

N

Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005,
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Kata kepentingan umum juga
tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang

H

berbunyi bahwa 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
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cara yang diatur dengan Undang-undang.
Dengan kata lain Pencabutan hak atas tanah ini bukan semata-mata
mengambil alih hak atas tanah dari hak yang dimiliki oleh individu atau

golongan yang menjadi hak Negara, akan tetapi Negara ada keharusan
memberikan konsekuensi berupa ganti rugi. 19
Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya,
yang merupakan pelaksanaan Pasal 18 UUPA, kata “kepentingan
umum”ditambah dengan kepentingan pembangunan”. Kedua Undangundang ini mengatur kepentingan umum dalam suatu pedoman umum.

e.

Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak
yang berhak kepada Negara melalui lembaga pertanahan.
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f.

Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang
berhak dalam proses pengadaan tanah.

g.

Penilaian

pertanahan

perseorangan

yang

selanjutnya
melakukan

disebut

penilaian

penilai
secara

adalah
independen

orang
dan

professional yang telah mendapat ijin praktek penilaian dari Menteri
Keuangan dan telah mendapat lisensi dari lembaga pertanahan untuk
menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.

F.

Metode Penelitian
1.

Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang mendasarkan kajian
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hukum dan studi lapangan. Penelitian empiris ini untuk mengkaji Pelaksanaan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dilakukan
pemerintah, yang didasarkan pada data primer yaitu data yang diperoleh lansung

2.

H

dari masyarakat dalam hal ini responden sebagai sumber utama.
Spesifikasi Penelitian

BP

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat

deskriptif 20 yaitu dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis obyek yang
menjadi permasalahan dan hasil gambaran obyek tersebut bagaimana pelaksanaan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terutama UndangUndang No.2 Tahun 2012 yang berlaku saat ini dan hambatannya.

3.

Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal approach
yang bersifat kualitatif. Dengan pendekatan atau perspektif socio-legal approach,
studi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan
yuridis normatif. Pendekatan sosial dipergunakan untuk menganalisis sikap atau
perilaku, pandangan dan tindakan aktor dalam praktik pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. Sedangkan pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk
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Alfa Rizki, “Metode Penelitian Deskriptif ”(Online: http://alfaruq2010.blogspot.com), di akses 7 Mei 2013.

menganalisis norma peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada
kepastian hukum dan nilai-nilai kesejahteraan atau keadilan dalam masyarakat.
Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab
permasalahan dalam penelitian ini.
4.

Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari
bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan data yang diperoleh secara langsung
dari masyarakat (data primer).
a.

Data Sekunder 21 (Bahan-bahan Pustaka) terdiri dari :
1).

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat berupa

N

peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No.2
Tahun 2012 dan undang-undang terkait lainnya.
2).

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai

H

bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, hasil penelitian,

makalah-makalah hasil seminar , majalah , koran,internet dan
lainnya.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau

BP

3).

penjelasan

terhadap bahan hokum primer dan bahan hokum

sekunder.seperti kamus-kamus.

b.

Data Primer (data yang diperoleh di lapangan)

Data yang diperoleh lansung dari lokasi penelitian dengan responden/
informan yang terlibat secara langsung dalam Pelaksanaan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera
Barat, Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur , penetapan lokasi penelitian
dilakukan

secara

purposive

yaitu

dengan

mengambil

beberapa

Kota/Kabupaten dari ketiga Provinsi tersebut.
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Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 12.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan dan
alasan diantaranya melihat dari pemilikan dan penguasaan tanah yang
masih berdasarkan Hukum Adat ( seperti : Provinsi Sumatera Barat) serta
perkembangan penduduk atau pembangunan daerah yang pesat (Provinsi
Jawa Barat dan Jawa Timur), lokasi penelitian adalah sebagai berikut :
Kota Padang

b.

Kota Surabaya

c.

Kabupaten Agam

d.

Kabupaten Lima Puluh Kota

e.

Kabupaten Pasaman

f.

Kabupaten Indramayu

g.

Kabupaten Gresik

h.

Kabupaten Sidoarjo

N

a.

H

Responden/ informan ditentukan secara purposif yaitu yang terlibat
langsung dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang terdiri dari :
Sekretaris Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten

BP

-

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan
Kota dan Kabupaten

5.

-

Kepala Desa/Nagari

-

Serikat Petani (SPI Daerah)

-

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

-

WALHI Daerah Provinsi

-

Tokoh Masyarakat /Tokoh Adat / Kerapatan Adat Nagari (KAN)

-

Warga Masyarakat

Teknik Pengumpulan Data
a.

Studi dokumen

Teknik pengumpulkan data yang digunakan untuk mengumpulkan
data sekunder 22 dilakukan dengan cara inventarisasi dan mempelajari data
kepustakaan berupa buku-buku literatur, hasil penelitian yang sudah ada
sebelum nya , peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengadaan tanah, majalah, koran dan internet serta arsip atau dokumen
yang didapat dari instansi ketiga Daerah Provinsi lokasi penelitian
b.

Wawancara
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan
data primer, yang utama dalam penelitian ini adalah melakukan
wawancara yaitu tanya jawab lansung dengan para responden/informan
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dengan menggunakan koesioner/pedoman wawancara yang merupakan
kombinasi antara pedoman terstruktur dan tidak terstruktur.
Data lapangan berupa pandangan dan pemikiran dari pelaku dalam
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praktik pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang respondennya
terdiri dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat yaitu :
¾

Bapak Darman, SH., MH, Kabag Hukum dan Pemerintahan

BP

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jl. Jend. Sudirman
No. 51 Padang. No. HP. 081374321234.

¾

Bapak Rusman, SH., MKn., Kepala Bidang Hak Tanah Dan
Pendaftaran Tanah dan Bapak Marlius, SH.,

Kasi Pengaturan

Tanah Pemerintah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat.
Jl. Kartini No. 22 Padang. HP. 08126648849.

¾

Bapak drs. Martias Wanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah Kabupaten Agam. Jl. Jend. Sudirman No.1
Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Telp. 0752- 92001.

¾

Bapak Marzuki, S. Sos., MSi, Kasubag Ke Agrariaan Bagian
Administrasi Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten
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Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif,” Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, hal.
12.

Lima Puluh Kota . Jl. Jendral Sudirman No.1 Payakumbuh. Telp.
0752-92001.
¾

Bapak Rifki Syaiful, Kepala Desa/ Wali Nagari Ampang Gadang
Jl. Balai Baru Jorong Bonjo Alam Kec. Ampek Angkek, Kab.
Agam Sumatera Barat-26191. HP.085222333876.

¾

Bapak Makhfudz, SH., MH, Kepala Biro Hukum dan Bapak drs.
Eddy Harjadi, Kepala Bagian Adpel, Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur, Jl. Pahlawan No.110 Surabaya.

¾

Bapak Hotlhan, SH., MH, Kasubag Hukum

Sekretariat Daerah

Kota Surabaya, Jl. Jimerto No.25-27 Surabaya Provinsi Jawa
Timur. HP. 081553216587.
Bapak Ir. Bambang Nurcahya, Kasi Pengaturan Tanah Pemerintah

N

¾

Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Jl. Taman Puspa Raya
Blok d. No. 10 Sambikerep, Surabaya. HP. 081330646812.
Bapak drs. N. Alamsyah Kasubag Pertanahan, Sekretariat Derah

H

¾

Kabupaten Gresik. Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Provinsi Jawa Timur. Telp.031-3952825-104.
Bapak

Drs.

Asrofi,

BP

¾

MM,

Kepala

Bagian

Administrasi

Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku
Sekretaris II Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Sidoarjo. Jl.
Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo.

¾

Bapak Kurnia Warman, Dosen Hukum Agraria dan Wakil Dekan
III Fakultas Hukum UNAND Padang. Jl. Perintis Kemerdekaan
No. 77 Padang. HP. 08126629405.

¾

Bapak Syahril, SH., MH., Dosen Fakultas Hukum Universitas
Andalas Padang. Jl. Sumatera ,Ulak Karang Padang 25133. Telp.
0751-444177.

¾

DR. Agus Sekarmadji, SH., M.Hum. Lektor Kepala dan Kabag
Akademik, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

¾

Bapak Bapak Galih Andreanto, Kepala Kajian dan Kampanye
Konsorsium Pembaruan Agraria Jln. Pancoran Indah 1 Blok E3
No.1 Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan. HP. 081229111651.

¾

Bapak Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah,

Jl.

Padang Pariaman No. 89 4 A Rt.004/Rw.06 Kel. Surau Gadang,
Kec. Nanggalo Padang. HP. 08566129911.
¾

Bapak Khalid Soefullah, Direktur Exsekutif WALHI dan Ibu Ani
Elra Rahmi SH., M.Hum Staf WALHI Sumatera Barat, Jl.
Beringin III A No. 9 Lolong Padang. Telp. 0751-7054673.

¾

Bapak Nazimul Syamra Saidi, ST, Ketua Kerapatan Adat Nagari
Ampang Gadang Kantor Wali Nagari Ampang Gadang Jl. Balai
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Baru Jorong Bonjo Alam Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam
Sumatera Barat-26191. HP. 085222333876.
¾

Bapak Abdul Fatah, SH., MH, Kepala Bidang Penelitian dan

H

Pengembangan, Lembaga Bantuan Hukum, Surabaya Provinsi
Jawa Timur.

Analisis data

BP

6.

Dalam penelitian akan menggunakan analisis kualitatif baik terhadap data

primer maupun sekunder. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif; yang tidak
menekankan pada kuantitas data; melainkan pada kualitasnya.
Data yang telah terkumpul akan dianalisis, kemudian di organisir, dipilah,

diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan
menjelaskan hubungan berbagai jenis data yang diperoleh dan selanjutnya akan
ditarik kesimpulan terhadap semua pokok permasalahan yang diteliti.
G.

Personalia Penelitian
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PHN.05-LT.01.05 Tahun 2013 telah dibentuk Tim Penelitian Hukum
Bidang Budaya Hukum Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum ,dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua

: Yul Ernis, S.H., MH.

Sekretaris

: Sri Sedjati, S.H., MH.

Anggota

: 1.
2
3.
4.
5.

Dr. Darwin Ginting, S.H., MH.
Iwan Nurdin
Suherman Toha, S.H.,MH., APU.
Eko Suparmiyati, S.H., MH.
Sri Mulyani, S.H.

Anggota Sekretariat : Iis Trisnawati, A.Md.
Narasumber

Prof. Arie S. Hutagalung, SH. MLI
Prof. Dr. Nur Hasan Ismail.SH,MSi.
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Jadual Penelitian
Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan selama 9 bulan, mulai bulan Maret
sampai dengan Nopember :
Tahapan Kegiatan
a.

H

1.

Pengumpulan Data Awal dan Penyusunan Proposal
Pada tahap penyusunan proposal, kegiatan diawali dengan inventarisasi
data awal mengenai alasan-alasan yang mendasari mengapa diperlukan

BP

H.

: 1.
2.

adanya penelitian hukum disertai dengan pihak-pihak terkait dengan
materi substansi, agar keanggotaan tim dapat mengakomodasikan pihak-

pihak yang terkait tersebut.

b.

Pembahasan awal.

Pembahasan

awal

penyusunan

penelitian

dimulai

dengan

rapat

penyempurnaan proposal, penyusunan rencana kerja tim dan Pembagian
Tugas. Untuk selanjutnya, Tim bekerja secara kontinyu melakukan
pembahasan substansi materi yang akan diteliti .
c.

Tahap Pemaparan Proposal
Guna memperoleh pengayaan berupa masukan dari berbagai pihak, maka
Proposal Penelitian di paparkan di forum diskusi

para para peneliti

terutama stake holder. pemaparan dilaksanakan, dengan menghadirkan
peserta masing-masing sebanyak 50 orang yang terdiri dari instansi terkait,

akademisi, praktisi, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang akan
terkena dampak dari penelitian.
d.

Tahap Pengumpulan Data
Pada tahapan ini, Tim Kerja melakukan pengumpulan/inventarisasi data
terhadap seluruh permasalahan hukum yang terkait dengan materi
penelitian, data dapat berupa data primer dan sekunder. Pelaksanaan
inventarisasi tersebut dilakukan, baik melalui studi kepustakaan maupun
lapangan.

e.

Tahap Penyusunan Draft Awal Hasil Penelitian dan Pembagian Tugas
Hasil inventarisasi data kemudian dibahas dan dianalisis secara mendalam
Penelitian.

f.

N

melalui rapat-rapat Tim, sehingga menghasilkan draf awal Laporan Hasil
Tahap Pemaparan Draf Laporan

Guna memperoleh pengayaan berupa masukan dari berbagai pihak, maka

H

draft awal hasil Laporan Penelitian di paparkan di forum diskusi para
peneliti terutama stake holder. pemaparan dilaksanakan, dengan
menghadirkan peserta masing-masing sebanyak 75 orang yang terdiri dari

BP

instansi terkait, akademisi, praktisi, pemangku kepentingan, dan
masyarakat yang akan terkena dampak dari penelitian.

g.

Tahap Finalisasi

Dalam tahap finalisasi ini, Tim melakukan perbaikan dan penyempurnaan
terhadap draft laporan Penelitian Hukum. Laporan tersebut selanjutnya
digandakan dan dijilid dalam bentuk Laporan Akhir Hasil Penelitian
Hukum.

2.

Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Tim Kerja Penelitian Hukum bekerja selama 9 (sembilan) bulan,
dengan rincian sebagai berikut:

NO

TAHAPAN KERJA
Bulan Pertama (Maret)

Pengumpulan Data Awal dan Penyusunan
Proposal.

2.

Bulan Kedua(April)

Pembahasan
Propasal,
Penyusunan
Rencana Kerja Tim dan
Pembagian
Tugas serta Pemaparan Proposal Dalam
Forum Diskusi

3.

Bulan Ketiga(Mei)

Pengumpulan/inventarisasi Data sekunder
dan membuat instrumen penelitian serta
Pembagian Tugas.

4.

Bulan Keempat(Juni)

Pengumpulan/inventarisasi Data Primer
(Penelitian Lapangan) serta Pembagian
Tugas.

5.

Bulan Kelima(Juli)

6.

Bulan Keenam(Agustus)

Penyusunan Draf Laporan.

7.

Bulan Ketujuh(September)

Kegiatan Pemaparan Draf Laporan Dalam
Forum Diskusi.

N

1.

Pembahasan Inventarisasi dan analisis
data dan Penyusunan Draft Awal Hasil
Penelitian serta Pembagian Tugas.

H

BP
I.

KEGIATAN

8.

Bulan Kedelapan(Oktober)

Penyempurnaan Draf Laporan.

9.

Bulan Kesembilan(Nopember)

Finalisasi Laporan.

Sistematika Penulisan Penelitian.
Bab I

Pendahuluan, memuat : Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian,
Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, Metode
Penelitian, Susunan Personalia Tim, Lokasi Penelitian, dan Jadual Penelitian

Bab II

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memuat :
Pengertian, Prinsip-prinsip Pengadaan Tanah, Dasar Hukum Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Bab III

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Lapangan
memuat : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pelaksanaan Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Lapangan, Konpensasi atau Ganti
Rugi Pembebasan Hak,

Pelepasan Hak dan Pencabutan Hak Terhadap

Tanah Untuk Kepentingan Umum, Hambatan Atau Kendala Dalam Proses
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bab IV

Analisis Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No2 Tahun
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2012, dan Hambatan yang esensial dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dikaji dari Aspek Budaya

Penutup, Kesimpulan, dan Saran atau rekomendasi.

BP

Bab V

H

Hukum dan solusinya.
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PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
A.

Pengertian
1.

Pengadaan Tanah
Istilah “pengadaan tanah” secara yuridis pertama kali dikenal sejak keluarnya

Keputusan Presiden (Keppres) No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan Tanah adalah setiap
kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang
berhak atas tanah tersebut. 23 Dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 sebagai
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penganti Keppres diatas, disebutkan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan
untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan
atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan

H

tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. 24 Kemudian Perpres No. 65 Tahun 2006
mengubah lagi pengertian pengadaan tanah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
dengan cara memberi ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah,

BP

bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Terakhir Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah
kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil
kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau
memiliki obyek pengadaan tanah. Obyek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas
tanah dan bawah tanah, bangunan dan tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau
lainnya yang dapat dinilai.
Pengertian Pengadaan tanah selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

23
24

Pasal 1 angka 1 Keppres No. 55 Tahun1993 .
Pasal 1 angka 3 Perpres No. 36 Tahun 2005.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pengadaan tanah adalah kegiatan
pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti-rugi yang pemanfaatannya harus
untuk kepentingan umum.

2.

Kepentingan umum
Pasal 18 UUPA menyebutkan bahwa “ 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”. Pelaksanaan Pasal 18 ini diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada
Diatasnya dan operasionalnya berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia
Benda Yang Ada Diatasnya.
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Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan BendaPasal 1 Undang-Undang no 20 Tahun 1961

menyebutkan bahwa : Untuk
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kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama
dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan
memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang
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bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.”.
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa kepentingan umum

menurut UUPA dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 adalah dalam arti
peruntukannya, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama dari
rakyat dan kepentingan pembangunan. Dengan kata lain kepentingan umum adalah
kepentingan yang harus memenuhi peruntukkannya dan harus dirasakan kemanfaatannya,
dalam arti dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan baik langsung maupun
tidak langsung.
Dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara disebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa dan Negara
atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan. Kemudian
UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam penjelasan huruf c
menyebutkan pula bahwa kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa dan Negara
dan/atau kepentingan masyarakat luas. Menurut Arie Sukanti, kepentingan umum adalah

kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, berfungsi melayani dan
memenuhi kebutuhan masyarakat. 25
Karena pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum publik maka kegiatan
pengadaan tanah pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan
swasta. Oleh karena itu, setiap hukum pengadaan tanah selalu berjudul tentang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pengertian kepentingan umum merupakan salah satu isu sentral dalam pengadaan
tanah, karenanya hukum harus memberikan batasan yang tegas supaya tidak ditafsirkan
oleh pemerintah untuk kepentingan lain. Pada masa lalu baik masa Orde Lama maupun
Orde Baru, istilah kepentingan umum sering dijadikan tameng bagi pengusaha dengan
menggunakan corong pemerintah agar kepentingannya dalam perolehan tanah lancar. 26
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Hal inilah yang pertama kali diterobos oleh Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Keppres No.55 Tahun 1993 memberikan garisan yang tegas terhadap kepentingan umum.
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Kepentingan Umum adalah seluruh kepentingan lapisan masyarakat. 27 Keppres ini
memberi kriteria setiap pembangunan dapat dikatakan sebagai kepentingan umum. Ada 3
(tiga) kriteria pembangunan sebagai kepentingan umum : (1) pembangunan itu dilakukan
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oleh pemerintah; (2) selanjutnya dimiliki oleh pemerintah; serta (3) tidak digunakan
untuk mencari keuntungan. 28 Dalam Keppres ini disebutkan ada 14 (empat belas) bentuk
kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. 29 Keppres ini memberikan solusi jika

25

Arie Sukanti, makalah tentang “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, disampaikan
dalam Rapat Dengar Pendapat Narasumber di BPHN Tanggal 29 Mei 2013.
26
Kurnia Warman, makalah tentang “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum” disampaikan
sebagai pemberi keterangan ahli pada persidangan Pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 14 Agustus 2012.
27
Pasal 1 angka 3 Keppres No. 55 Tahun 1993.
28
Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 55 Tahun 1993.
29
Kegiatan pembangunan kepentingan umum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 55 Tahun 1993, meliputi :
a.
Jalan umum, saluran pembangunan air;
b.
Waduk, , bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
c.
Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan masyarakat;
d.
Pelabuhan atau bandar udara atau terminal;
e.
Peribadatan;
f.
Pendidikan atau sekolahan;
g.
Pasar Umum atau Pasar INPRES;
h.
Fasilitas pemakaman umum;
i.
Fasilitas Keselamatan umum seperi antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain
bencana;
j.
Pos dan telekomunikasi;

kemudian terdapat pembangunan yang secara substansi sebagai kepentingan umum tetapi
tidak tercantum kedalam daftar yang 14 tersebut, Presiden dapat mengeluarkan keputusan
(beschikking) yang menyatakan pembangunan tersebut adalah kepentingan umum. 30 Jika
pemerintah menganggap perlu ada kegiatan pembangunan yang sangat penting
(kepentingan umum) tetapi tidak terdapat di dalam daftar yang 14 tersebut, seperti jalan
tol, maka tidak perlu dengan cara mengganti Keppres No. 55 Tahun 1993. Namun
tawaran ini tidak ditempuh oleh pemerintah, sehingga untuk mengakomodasi jalan tol
saja misalnya pemerintah harus mengeluarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005,
dengan mencabut Keppres No. 55 Tahun 1993. 31
Penentuan kepentingan umum di dalam Keppres ini sejalan dengan metode temuan
Michael G. Kitay, yang mengatakan ada 2(dua) cara untuk penentuan kepentingan umum
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: pertama General guidelines, yaitu dengan cara memberikan ketentuan umum terhadap
kepentingan umum seperti kepentingan sosial, kepentingan umum, kepentingan kolektif
atau bersama. General guidelines ini diberikan oleh legislative, lalu dalam
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pelaksanaannya eksekutiflah yang menentukan apa saja bentuk kepentingan umum
dimaksud seperti rumah sakit. Kedua
umum secara eksplisit. Namun,

List provisions yaitu penentuan kepentingan

Katay menyatakan selanjutnya bahwa kebanyakan
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negara-negara sekarang menggabungkan kedua cara tersebut dalam pengaturan
pengadaan tanah. Disamping membuat pernyataan umum kepentingan umum juga sudah
diturunkan ke dalam daftar kegiatan secara limitatif. 32
Dalam penentuan pengertian kepentingan umum Perpres No. 36 Tahun 2005,

sebagai pengganti Keppres No. 55 Tahun 1993, memakai metode yang sama dengan
Keppres. Perbedaan di antara keduanya adalah isi ketentuan tersebut. Kepentingan umum
adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. 33 Perpres ini tetap menentukan
kriteria kepentingan umum, walaupun hanya satu, yaitu pembangunan yang dilaksanakan

k.
Sarana olahraga
l.
Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
m.
Kantor Pemerintah;
n.
Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
30
Pasal 5 ayat (2) Keppres No. 55 Tahun 1993.
31
Kurnia Warman, op cit. , hal. 6.
32
Michael G Kitay,., “Land Acquisition in Developing Countrie”s, Policies and procedures of public sector, with
survey and case studies from Korea, India, Thailand, and Equador, Oelgeschlager. Gunn&Hain, Boston : Publishers,
Inc, 1985, hlm. 39-41.
33
Pasal 1 angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005.

oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Perpres tersebut juga menentukan daftar
kegiatan kepentingan umum. 34 Perpres No. 36 diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006
termasuk yang salah satu diubah adalah tentang penentuan kepentingan umum. Adapun
perubahan tentang kepentingan umum dalam Perpres ini meliputi kriteria dan daftar
kegiatan kepentingan umum. Pembangunan kepentingan umum ada 2 (dua) kriteria yaitu,
(1) yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah; (2) yang selanjutnya dimiliki
atau ”akan dimiliki” 35 oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 36 . Perpres No. 65
Tahun 2006 juga memuat daftar kegiatan pembangunan kepentingan umum yang terbagi
atas 7 (tujuh) kegiatan, termasuk juga jalan umum dan jalan tol.
Pengertian kepentingan umum tersebut relatif lebih tegas dan berkepastian hukum
sebagaimana ditegaskan lebih lanjut pada Pasal 1 angka 6 UU No.2 Tahun 2012 dan
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Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 Pasal 1 angka 6 yaitu Kepentingan Umum adalah
kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UU tersebut juga mengubah
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pengertian dan ruang lingkup kepentingan umum, pembangunan kepentingan umum
meliputi 18 (delapan belas) kegiatan. 37 Kriteria kepentingan umum ditentukan : (1)
34
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Pasal 5 Perpres No. 36 Tahun 2006, bahwa pembangunan untuk kepentingan yang dilaksanakan Pemerintah atau
Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan mulai dari jalan umum dan jalan tol sampai kepada
pembangkit listrik.
35
Jalan tol yang dibangun dengan sistem BOT (built, operate, and transfer) atau ”bangun guna serah terima” dapat
memenuhi kriteria sebagai pembangunan kepentingan umum.
36
Pasal 1 angka 4 Perpres 65 Tahun 2006.
37
Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan Tanah untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk
pembangunan meliputi :
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan
pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/ desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. prarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

diselenggarakan oleh Pemerintah dan (2) tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau
Pemerintah Daerah. 38
Melihat kepada beberapa kali perubahan pengertian, kriteria, dan kegiatan
pembangunan kepentingan umum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian
kepentingan umum menjadi isu sentral dalam pengadaan tanah.

3.

Ganti Kerugian
Undang-Undang No.2 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 10 telah merumuskan

Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam
proses pengadaan tanah.
Ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak
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dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum, dapat
disebut adil, apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya, atau
sebaliknya menjadi lebih miskin dari keadaan semula. 39 Agar terasa adil bagi pemegang
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hak, seyogianya berbagai kriteria tertentu itu diterapkan secara obyektif, dengan standar
yang telah ditentukan terlebih dahulu. Disamping itu, penentuan akhir besarnya ganti
kerugian haruslah dicapai secara musyawarah antara pemegang hak dan instansi yang
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memerlukan tanah tersebut. Untuk bangunan, taksiran ganti kerugian hendaknya dengan
memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan seperlunya, setelah
diumumkannya pengadaan tanah tersebut.
Kebijakan mengenai pemberian ganti rugi sebenarnya tidaklah terbatas pada

penggantian nilai tanah, bangunan dan tanam- tanaman, tetapi juga seharusnya meliputi
penilaian kerugian yang bersifat immaterial dan kerugian yang timbul, seperti kegiatan
usahanya, akibat perpindahan ketempat lain, jumlah pelanggan dan keuntungan yang
berkurang. 40

q. prasarana olah raga Pemerintah/ Pemerintah Daerah; dan
r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
38
Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012.
39
Maria S.W. Sumardjono, “Kebijakan Pertanahan”: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta : Buku Kompas,
2007, hal. 80
40
Boedi Harsono, “Masalah Kerangka Persoalan dan Pokok-pokok Kebijakan Pertanahan”, dalam BF Sihombing,
“Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah dan Swasta” (Studi Kasus Pengaturan
Pemilikan, Penguasaan Tanah di Provinsi DKI) Jakarta: UI, 2004.

4.

Pelepasan dan Pembebasan serta Pencabutan Hak atas Tanah.
Dalam UU No. 20 tahun 1961 Pasal 2 ayat (1) disebutkan, bahwa: ” Pengadaan

tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan
dengan cara a. pelepasan dan penyerahan tanah, atau, b. pencabutan atas tanah.”
Pelepasan Hak menurut UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 71 Tahun 2012 adalah
kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada lembaga negara
melalui Lembaga Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sedangkan pembebasan hak adalah pelepasan hubungan hukum antara subyek
dengan tanah berikut benda-benda yang diatasnya, yang dilaksanakan atas dasar
musyawarah yang disertai dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Dalam ketentuan
perundang-undangan, pembebasan disebut dengan istilah pengadaan tanah ( Pasal 1
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angka 3 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 jo Peraturan Peresiden No. 65 Tahun
2006).

Selanjutnya pencabutan hak dalam Hukum Tanah Nasional merupakan salah satu
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cara perolehan tanah, yang pengertiannya adalah pelepasan hubungan hukum antara
subyek dengan tanah berikut dengan benda-benda lain yang ada diatasnya, yang
dilakukan dengan terpaksa manakala subyek pemegang hak tidak bersedia melepaskan
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tanahnya disertai dengan pemberian ganti kerugian. Berarti disini pencabutan hak tidak
sama dengan pembebasan hak. Pencabutan hak atas tanah merupakan sarana untuk
mengambil tanah secara paksa, pihak yang punya tanah berhadapan bukan dengan
sesama pihak yang kedudukan hukumnya sederajat, melainkan berhadapan dengan
penguasa. Dalam pencabutan hak yang penting adalah tujuan pengambilan tanah tersebut,
yaitu semata-mata untuk kepentingan umum, di mana lokasi proyek tidak dapat
dipindahkan ketempat lain, tetap disertai pemberian ganti kerugian yang layak bagi
pemegang haknya.
Menurut Abdurrahman pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum
adalah merupakan “ cara yang terakhir ” untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat
diperlukan guna keperluan tertentu untuk kepentingan umum, setelah berbagai cara
melalui jalan musyawarah dengan yang punya tanah menemui jalan buntu dan tidak
membawa hasil sebagaimana yang diharapkan sedangkan keperluan untuk penggunaan

tanah dimaksud sangat mendesak sekali. 41 Sementara itu menurut Boedi Harsono,
pencabutan hak adalah pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak oleh Negara secara
paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan
melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban hukum. 42
Kebutuhan akan lahan tanah bagi pembangunan kalau pemilik tanah tidak mau
melepaskan hak atau juga tidak mau mengalihkan haknya yang telah dilakukan dengan
berbagai cara seperti dalam bentuk jual beli maupun tukar menukar dan lain-lain, maka
dapat ditempuh dengan penerapan ”asas pemisahan horizontal” 43 sehingga tidak perlu
dilakukan pelepasan hak atau pengalihan hak. Dalam konsep asas pemisahan horizontal
tanah dan bagunan atau hasil karya diatasnya dapat dimiliki secara terpisah, pihak
pemilik tanah dapat memberi hak sewa atas tanah yang diperlukan dalam pembangunan
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itu. 44 Dengan demikian pemilik tanah tetap memiliki hak atas tanah dengan memperoleh
nilai ekonomi dari hak sewa itu sedangkan pihak yang membangun dapat melaksanakan
pembangunan tanpa gangguan selama masa sewanya.
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Penerapan asas pemisahan horizontal secara konsisten dalam hukum pertanahan
Indonesia dapat menyelesaikan masalah kebutuhan lahan pertanahan bagi pembangunan.
Dalam pengadaan rumah dan bangunan tidak perlu dipermasalahkan hak atas tanahnya
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cukup dengan hak sewa. Yang perlu dipikirkan adalah penerapan secara konsisten asas
pemisahan horizontal dengan memberikan identitas terpisah bagi rumah dan bangunan.
Sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja 45 yang mengatakan bahwa

dalam hukum tanah khususnya pembangunan gedung, konsep hukum adat tanah yang
memisahkan pemilikan tanah dengan bangunan dapat kiranya memberikan jalan keluar
pada masalah yang kini timbul dalam pembangunan gedung diatas tanah milik orang lain.
Kemudian Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa konsep ini akan memecahkan atau

41

Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia”, Bandung : PT
Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 57.
42
Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria”, Isi Dan
Pelaksanaannya , Jakarta : Djambatan, 2008, hal 341.
43
UUPA bersumberkan “hukum Adat dan asas pemisahan horizontal” melekat pada hukum pertanahannya. Asas
pemisahan horizontal adalah asas yang memisahkan tanah dari benda lain yang melekat padanya, pemilikan atas
tanah terpisah dari benda yang melekat padanya tidak merupakan satu kesatuan sebagaimana dalam hukum barat.
Dalam hukum adat seseorang dapat memiliki bagunan atau tanaman diatas milik orang lain.
44
Djuhaendah Hasan, makalah
”Aspek ekonomi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Pembangunan”,disampaikan dalam Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, kerjasama
Fakultas Hukum UNPAD dengan Himpunan Mahasiswa BKU Hukum Bisnis, Jakarta 14 September Tahun 2006.
45
Ibid. Hal. 18.

mencegah timbulnya masalah yang sering mengalami pembebasan tanah yang
dipaksakan agar pemilikan rumah dan bangunan ada dalam satu tangan.
Hal ini dapat diterapkan pada masyarakat yang masih kuat hukum adatnya.
Masyarakat hukum adat mengenal asas hukum pertanahan, karena itu akan lebih mudah
dari pada harus dengan cara pelepasan hak. Seperti pengadaan tanah yang menggunakan
hak ulayat pada masyarakat yang kuat hukum adatnya harus berlandaskan dan tata cara
yang berlaku dalam hukum adat.

5.

Hak Pemegang Hak Atas Tanah
Undang-undang relatif membatasi hak para pemegang hak yang tanahnya

diperlukan untuk pembangunan. Pasal 55 UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa
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yang berhak atas tanah mempunyai hak untuk mengetahui rencana penyelenggaraan
pengadaan tanah; dan memperoleh informasi mengenai pengadaan tanah. Diatur lebih
lanjut dalam Perpres No. 71 Tahun 2012.
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Mengingat bahwa musyawarah untuk mencapai kesepakatan dipengaruhi oleh
keterbukaan informasi terkait hal yang paling hakiki bagi pemegang hak, yakni
kesejahteraan sosial ekonominya pasca tanahnya dilepaskan untuk kepentingan umum,

BP

maka seyogyanya dalam tahap konsultasi publik, dibutuhkan dialog terkait informasi
penting mengenai 46 , antara lain:
a.

Cara penilaian besarnya ganti kerugian terhadap tanah yang meliputi:
1).

Tanah

2).

“ruang atas dan bawah tanah”

3).

bangunan

4).

tanaman

5).

benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

6).

kerugian lain yang dapat dinilai (Pasal 33 UU), diatur dalam
Perpres No. 71 Tahun 2012

b.

Ganti kerugian dapat berbentuk:
1).

46

uang;

Op.cit. Arie S. Hutagalung, hal. 17.

c.

2).

tanah pengganti;

3).

permukiman kembali;

4).

kepemilikan saham; atau

5).

bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak

Hak untuk mengajukan keberatan, tata cara dan jangka waktunya
1).

keberatan terhadap rencana lokasi pengadaan tanah;

2).

keberatan terhadap penawaran ganti kerugian.

Sesuai dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka
informasi terkait dengan 3 (tiga) hal tersebut di atas wajib disampaikan kepada
masyarakat, utamanya karena kebijakan pengadaan tanah berpengaruh terhadap
masyarakat yang terkena dampak. Di sisi lain, keterbukaan informasi akan mendorong

N

partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Oleh karena itu, hasil penilaian
Penilai (laporan Penilai) terkait besarnya nilai ganti kerugian (Pasal 34) di samping

6.

H

disampaikan kepada Lembaga Pertanahan, wajib disampaikan kepada masyarakat.
Konsultasi Publik

Konsultasi Publik merupakan proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar

BP

pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam
perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

B.

Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah

Prinsip atau acapkali dinamakan dengan azas-azas atau bahasa Inggrisnya

principle secara konteks hukum 47 azas dinamakan principles dirumuskan sebagai sesuatu
yang ada di belakang atau di balik norma hukum yang memberikan arahan apa yang
seyogianya dilakukan, tertuang di dalam sebuah pasal/ ayat, bersifat umum, obyektif,
logis. Tugasnya untuk menyelesaikan pertentangan norma (conflict of norms) di dalam
suatu sistem hukum tertentu, sehingga harmonisasi dan sinkronisasi akan terwujud.

47

Soedikno Mertokoesoemo., “Mengenal Hukum”, Yogyakarta : Liberty , 1985, hal.31-34.

Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum mengandung beberapa
prinsip yang harus diperhatikan dan ditaati agar pelaksanaannya mencapai tujuan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 48 , antara lain:

1.

Prinsip musyawarah
Walaupun pengadaan tanah diselenggarakan untuk kepentingan umum, namun
pelaksanaanya harus berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang
akan membangun dengan pemilik atau penguasa tanah. Pengadaan tanah berbeda
dengan pencabutan atas tanah yang dipaksakan walaupun tanpa musyawarah,
apalagi untuk kebutuhan mendesak (Pasl 18 UUPA). 49 Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa tiada pengadaan tanah tanpa musyawarah. Karena itu,

N

pengadaan tanah berbasis pada kesepakatan, tanpa kesepakatan pada prinsipnya
tidak ada pengadaan tanah. Kesepakatan dimaksud adalah kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya ganti kerugian. Jika tidak ada kesepakatan maka salah satu

H

pihak tidak boleh melakukan penitipan pembayaran(konsinyasi) ke pengadilan
negeri. Dalam hal ini berarti konsinyasi 50 dikenal dalam hukum perdata, bukan
dalam lapangan hukum publik. Berdasarkan hal itu, penggunaan lembaga

BP

konsinyasi dalam pengadaan tanah adalah tidak kontekstual.

2.

Prinsip Kepentingan Umum

Pengadaan tanah hanya dilakukan untuk kepentingan umum, jika kegiatan
pembangunan tersebut bukan untuk kepentingan umum, maka yang bersangkutan
harus mengurus kepentingannya sendiri dengan menghubungi pemilik tanah
secara langsung, tanpa bantuan panitia. Oleh karena itu, pengertian kepentingan
umum menjadi hal yang sangat penting ditegaskan dalam undang-undang.

48

Kurnia, op.cit. hal. 9.
Lihat pelaksanaan pencabutan hak atas tanah di dalam UU No. 20 Tahun 1961.
50
Konsinyasi lihat Pasal 1404 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), bahwa debitur dapat melakukan
penitipan pembayaran kewajibannya ke pengadilan dalam hal kreditur tidak dapat diketahui keberadaannya. Hal ini
untuk menghindari debitur dari kewajiban tambahan sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran utang, seperti
beban bunga.
49

3.

Prinsip Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah
Karena pengadaan tanah tidak boleh dipaksakan, maka pelaksanaannya harus
berdasarkan pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak. Pengadaan tanah hanya
bisa dilakukan jika pemegang hak bersedia melepaskan haknya dalam arti
memutuskan hubungan hukum antara dia dengan tanahnya, untuk selanjutnya
diserahkan ke negara untuk dibangun. Kesediaan ini biasanya dinyatakan setelah
yang bersangkutan menerima ganti kerugian yang layak sesuai kesepakatan. Jika
ada pemegang hak yang dengan sukarela memberikan tanah untuk pembangunan
tanpa ganti kerugian, maka pengadaan tanah seperti itu dilakukan melalui
penyerahan hak. Jadi dapat dikatakan tiada pengadaan tanah seperti itu dilakukan
melalui penyerahan hak. Jadi dapat dikatakan tiada pengadaan tanah tanpa

4.

N

pelepasan hak, atau tidak boleh pengadaan tanah dengan pencabutan hak.

Prinsip penghormatan terhadap Hak AtasTanah

H

Setiap pengadaan tanah harus menghormati keberadaan hak atas tanah yang akan
dijadikan tempat pembangunan. Oleh karena itu, setiap hak atas tanah baik yang
sudah bersertifikat maupun belum atau tanah adat, wajib dihormati. Sekecil

BP

apapun hak orang atas tanah tersebut harus dihargai. Penghormatan itu tidak saja
berlaku terhadap tanah yang dilepaskan haknya langsung untuk pembangunan,
termasuk juga hak atas tanah yang terpengaruh oleh kegiatan pembangunan.

5.

Prinsip Ganti Kerugian

Pengadaan tanah dilakukan wajib atas dasar pemberian ganti kerugian yang layak
kepada pemegang hak berdasarkan kesepakatan dalam prinsip musyawarah. Tiada
pengadaan tanah tanpa ganti kerugian. Oleh karena itu penentuan bentuk dan
besar ganti kerugian juga merupakan aspek penting dalam pengadaan tanah. Oleh
karenanya pemberian ganti rugi harus mampu meningkatkan kesejahteraan
pelepas hak secara ekonomi.

6.

Prinsip Rencana Tata Ruang
Karena pembangunan untuk kepentingan umum ditujukan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat maka pelaksanaannya harus taat terhadap rencana tata ruang
wilayah setempat.

C.

Dasar Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum
Berdasarkan Hak Menguasai Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 51 pemerintah dapat melakukan perolehan tanah. Pasal 28 H ayat (4) UUD
1945 Perubahan Kedua menyebutkan bahwa : “setiap orang yang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang
oleh siapapun”. Kemudian Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 pada Perubahan Kedua

N

menegaskan bahwa, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

H

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban hukum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Pasal 6 UUPA, Pasal 18 UUPA dan UU No. 20 Tahun 1961, Peraturan

BP

pelaksanaan secara berturut-turut atau landasan yuridis yang digunakan dalam pengadaan

tanah adalah:
1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan
Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1976 tentang Penggunaan Acara
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh
Pihak Swasta.

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah
Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan. ketiga peraturan
di atas dicabut dengan:

4.

Keppres No.55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum. Keppres ini juga telah dicabut.

51

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

5.

Perpres No.36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Perpres ini mencabut Keppres No.55/1993.

6.

Perpres No.65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Perpres ini mencabut Perpres No.36/2005.

7.

Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

8.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum.

9.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

10.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Kepentingan Umum.

N

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

H

Konsepsi hukum tanah Nasional di ambil dari hukum adat, yakni berupa konsepsi
yang komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual,
dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur

BP

kebersamaan. 52

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UUPA bahwa, ”hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial, kemudian dalam penjelasan UUPA II.4 dijelaskan : ’Hak atas
tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu

akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya,
apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus
disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya, hingga bermanfaat bagi
kebahagiaan dan kesejahteraan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat
dan negara.”
Melihat kepada penjelasan UUPA tersebut menurut aturan hukum Agraria tanah
itu mempunyai fungsi untuk kepentingan individu dan kepentingan umum. Semua hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial maksudnya bukan hak milik saja tetapi semua hak

52

Oloan Sitorus, Dayat Limbong, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, Mitra Kebijakan Tanah
Indonesia, Yokyakarta, 2004, hal 11.

atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 16 UUPA. Sehubungan dengan hal tersebut
bahwa:
Seyogianya Pasal 6 itu semua “hak” agraria mempunyai fungsi sosial. Dalam hal
ini tidak hanya tanah saja tetapi hak –hak agraria selain tanah yang mencakup bumi, air,
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi
sosial. 53
Dasar hukum fungsi sosial tersebut didasarkan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945
yang menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” Melihat pada pasal
tersebut, maka tanah yang dimiliki seseorang bukan hanya memiliki fungsi sosial dan
diperuntukkan bagi pemiliknya saja, tetapi juga harus bermanfaat bagi bangsa Indonesia

N

seluruhnya dan sebaliknya setiap tanah tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum,
maka pemilik dengan sukarela harus menyerahkan tanahnya.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

H

D.

Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan
lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengumuman dimaksudkan untuk

BP

pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan
pembangunan untuk kepentingan umum. 54
Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan umum tersebut bagi Pihak

yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang
memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan, maka berdasarkan penetapan lokasi
pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan
pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan. 55
Pengadaan tanah pada prinsipnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang
dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah
provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diatas meliputi : 56

53

AP. Perlindungan, “Komentar Atas UUPA”, Bandung : Mandar Maju, 1991, hal 62.
Pasal 26 UU No. 2 Tahun 2012.
55
Pasal 27 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012.
56
Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012
54

1.

Inventarisasi

dan

Identifikasi

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan,

dan

Pemanfaatan Tanah
2.

Penilaian Ganti Kerugian

3.

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

4.

Pemberian Ganti Kerugian

5.

Pelepasan Tanah Instansi
Beralihnya hak atas tanah kepada instansi yang memerlukan tanah dilakukan

dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman
penetapan lokasi. Nilai pengumuman penetapan lokasi adalah Penilai dalam menentukan
penetapan lokasi.

Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah

H

1.

N

Ganti Kerugian didasarkan nilai Objek Pengadaan Tanah pada tanggal pengumuman

Pelaksanaan Pengadaan Tanah pertama melakukan inventarisasi dan
identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui Pihak yang Berhak dan Objek

BP

Pengadaan Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi memuat daftar nominasi
Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Pihak yang berhak meliputi
nama, alamat dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek
Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan
pemanfaatan tanah.

Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah meliputi kegiatan : 57
a.

pengukuran dan pemetaan bidang perbidang tanah; dan

b.

pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja. Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan di

57

Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012

kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
Pengumuman meliputi subyek hak, luas, letak dan peta Objek Pengadaan Tanah,
apabila tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana pengumuman dimaksud,
maka Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga
Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
diumumkan hasil inventarisasi.
Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi, dilakukan verifikasi dan
perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajukan keberatan atas hasil inventarisasi. Inventarisasi dan
identifikasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

N

Hasil pengumuman atau verifikasi ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan
dan selanjutnya menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian

2.

H

Ganti Kerugian.

Penilaian Ganti Kerugian

Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa, Lembaga Pertanahan

BP

menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian Lembaga pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan
untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.
Penilai yang telah ditetapkan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian

yang telah dilaksanakan 58 . Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai terhadap

penilaian yang telah dilaksanakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau
pidana.
Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per
bidang tanah meliputi : 59

58
59

a.

tanah;

b.

ruang atas tanah dan bawah tanah;

c.

bangunan;

Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2012
Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012

d.

tanaman;

e.

benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

f.

kerugian lain yang dapat dinilai

Kerugian lain yang dapat dinilai maksudnya adalah kerugian non fisik yang dapat
disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau
pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi dan nilai atas properti
sisa.
Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat
pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum 60 .
Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai disampaikan
kepada Lembaga pertanahan dengan berita acara. Nilai Ganti Kerugian

N

berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan ganti
rugi.

Dalam Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa apabila dalam

H

hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak
lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang
berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. Yang

BP

dimaksud dengan ”tidak lagi dapat difungsikan” adalah bidang tanah yang tidak
dapat lagi digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula, misalnya
rumah hunian yang terbagi sehingga sebagian lagi tidak dapat digunakan sebagai
rumah hunian. Sehubungan hal tersebut, pihak yang menguasai/ memiliki tanah
dapat meminta Ganti Kerugian atas seluruhnya.

3.

Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari
penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk
dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. 61

60
61

Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2012
Pasal 37 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012

Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut menjadi dasar pemberian Ganti
Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya
Ganti Kerugian Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada
Pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja
setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian. 62 Pengadilan negeri memutus
bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
Sebagai pertimbangan dalam memutus putusan atas besarnya Ganti
Kerugian, pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang
Kerugian.

N

penilaian untuk didengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian Ganti
Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri mengenai
besarnya Ganti Kerugian, maka dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari

H

kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Dalam hal ini
Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

BP

Putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak
yang mengajukan keberatan.

Dalam hal pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti

Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empat belas)
setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian, karena hukum Pihak yang Berhak
dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian tersebut.

4.

Pemberian Ganti Kerugian
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk 63 :

62
63

a.

uang;

b.

tanah pengganti;

Pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012
Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012

c.

permukiman kembali;

d.

kepemilikan saham; atau

e.

bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Permukiman kembali maksudnya proses kegiatan penyediaan tanah kepada Pihak
yang Berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan
Tanah.
Sedangkan ”bentuk ganti kerugian melalui kepemilikan saham” adalah penyertaan
saham dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/atau
pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak. Bentuk lain yang disetujui
oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari(dua) atau lebih bentuk Ganti
Kerugian.

N

Pasal 40 UU No.2 Tahun menyebutkan bahwa pemberian Ganti Kerugian
atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.
Meskipun pada prinsipnya

64

pemberian Ganti kerugian harus diserahkan langsung

H

kepada Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian. Namun apabila berhalangan,
pihak yang Berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau
ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang

BP

berhak atas Ganti Kerugian.

Yang berhak atas Ganti Kerugian antara lain :

64

a.

pemegang hak atas tanah;

b.

pemegang hak pengelolaan;

c.

nadzir, untuk tanah wakaf;

d.

pemilik tanah bekas milik tanah adat;

e.

masyarakat hukum adat;

f.

Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;

g.

Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau

h.

Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Penjelasan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012.

Menurut ketentuannya Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak
atas Tanah. Untuk hak guna bangunan berada diatas tanah yang bukan miliknya,
Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai
atas bangunan tanaman

atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang

dimiliki atau dipunyainya sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan
kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan.
Ganti Kerugian atas tanah ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti
pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum
adat yang bersangkutan.
Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian
adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan

N

peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis
jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang
bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa

H

atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian yang dimaksud dengan ”pemegang dasar penguasaan atas

BP

tanah” adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah
yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang
belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum
diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin menghuni.
Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang
belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti Kerugian diberikan
kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang berhak berdasarkan hasil
penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/ atau putusan pengadilan
negeri/ Mahkamah Agung. 65 Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang

berhak menerima Ganti Kerugian wajib :
a.
65

melakukan pelepasan hak; dan

Pasal 41 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012.

b.

menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah
kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

Bukti tersebut merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan
tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari. Pihak yang Berhak menerima Ganti
Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan
atau kepemilikan yang diserahkan dan bagi yang melanggarnya akan dikenai
sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tuntutan pihak lain atas Obyek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan
kepada instansi yang memerlukan tanah menjadi tanggung jawab Pihak yang
Berhak menerima Ganti Kerugian.
Dalam hal pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti
berdasarkan

hasil

musyawarah,

atau

N

Kerugian

putusan

pengadilan

negeri/Mahkamah Agung, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri
setempat. 66 Penitipan Ganti Kerugian juga dilakukan terhadap :
Pihak

yang

berhak

menerima

H

a.

Ganti

Kerugian

tidak

diketahui

keberadaannya; atau

Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian :
1).

sedang menjadi obyek perkara di pengadilan;

2).

masih dipersengketakan pemilikannya;

3).

diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau

4).

menjadi jaminan di bank.

BP

b.

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak telah

dilaksanakan

atau Pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan

negeri, kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus
dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh negara. 67
Ketentuan lain sehubungan dengan pemberian Ganti Kerugian

diatur

dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Pihak
yang Berhak menerima Ganti Kerugian atau Instansi yang memperoleh tanah

66
67

Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012
Pasal 43 ayat (2) UU No.2 Tahun 2012

dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diberikan insentif
perpajakan yang diatur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

5.

Pelepasan Tanah Instansi
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang
dimiliki

pemerintah

dilakukan

berdasarkan

kepada

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah68 .
Sedangkan Pelepasan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang
dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai / dimiliki Badan Usaha Milik Negara
/Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012

69

dan

N

untuk Pelepasan Objek Pengadaan Tanah tersebut semua dilakukan oleh pejabat
yang yang diberi pelimpahan kewenangan untuk itu.

Ganti Kerugian terhadap Pelepasan Objek Pengadaan Tanah tersebut
a.

H

diatas tidak diberikan, kecuali : 70

Objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan
secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik

BP

b.

Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan/atau

c.

Objek Pengadaan kas desa.

Mengenai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk tanah dan atau bangunan atau
relokasi.
Ganti Kerugian atas objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud huruf b dapat
diberikan dalam bentuk : uang, tanah pengganti, permukiman kembali,
kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Nilai Ganti Kerugian yang diberikan dalam bentuk tanah atau bangunan atau
relokasi maupun dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali,
kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak

68

Pasal 45 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012
Pasal 45 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012
70
Pasal 46 UU No. 2 Tahun 2012
69

didasarkan atas penilaian Ganti Kerugian yang dinilai oleh penilai pada saat
pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pelaksanaan Pelepasan objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
diatas ditentukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi
pembangunan untuk kepentingan umum. 71 Apabila pelepasan objek Pengadaan
Tanah belum selesai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka tanahnya
dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung
digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Berikutnya bagi Pejabat
yang melanggar ketentuan pelaksanaan Pelepasan objek Pengadaan Tanah
tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

BP

H

N

perundang-undangan.

71

Pasal 47 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI LAPANGAN
Tanah merupakan hal yang strategis bagi kehidupan manusia selain mempunyai nilai
ekonomis juga mempunyai nilai spritual atau magis . Sehingga dalam hal pelaksanaan pengadaan
tanah utuk kepentingan umum masalahnya tidak sederhana tapi sangat kompleks menyangkut
aspek hukum dan aspek non hukum karenanya diperlukan penelitian yang komprehensif
terhadap pelaksanaannya baik dari segi pengaturan maupun terhadap fakta yang terjadi dalam
masyarakat , sebagai gambaran dilapangan menunjukan hal-hal sebagai berikut.
Gambaran Umum Lokasi Penelitian

N

A.

Penelitian hukum tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan umum ini dilaksanakan pada 3(tiga) daerah lokasi penelitian yaitu :
Provinsi Sumatera Barat
a.

H

1.

Letak Lokasi Penelitian

Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54’ Lintang Utara dan

BP

3º 30’ Lintang Selatan serta 98º 36’ dan 101º 53’ Bujur Timur, tercatat
memiliki luas daerah sekitar 42,2 ribu Km2 . Luas tersebut setara dengan
2,21 persen dari luas Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Barat terletak
sebelah barat pulau Sumatera dan sekaligus berbatasan langsung dengan
Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera
Utara. 72

Sumatera Barat memiliki 391 gugusan pulau dengan jumlah pulau
terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pulau
terkecil dimiliki oleh Kabupaten Agam.
Sumatera Barat mempunyai 19 Kabupaten/ Kota

dengan Kabupaten

Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km² atau
sekitar 14,21 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota
Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km² (0,05%).
72

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat Dalam Angka, 2012, hal. 3-5

N
H

BP

Gambar : Peta Provinsi Sumatera Barat
Alam Sumatera Barat meliputi kawasan lindung mencapai sekitar

45, 17 persen dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang telah
termanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau
sekitar 54,83 persen dari kawasan seluruhnya. Sumatera Barat juga
memiliki empat danau yang indah, yaitu berada di Kabupaten Agam yaitu
danau Maninjau dan tiga lainnya di Kabupaten Solok yaitu danau
Singkarak, danau diatas dan danau dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak
terlepas dari gugusan gunung yang terdapat di semua Kabupaten/ Kota.
Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau
dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut yang terletak di
Kabupaten Pasaman Barat. 73

73

Ibid.

b.

Keadaan wilayah
Sumatera Barat berdasarkan letak georafisnya tepat dilalui oleh
garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol
Kabupaten Pasaman. Karena itu Sumatera Barat mempunyai Iklim tropis
dengan rata-rata suhu udara 25,78º C dan rata-rata kelembaban yang tinggi
yaitu 86, 67% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 994, 69 mb.
Pengaruh letak ini pula, maka ketinggian permukaan daratan provinsi
Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada daratan
tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Provinsi
Sumatera Barat sama dengan provinsi lainnya di Indonesia mempunyai

c.

N

musim penghujan.

Kepemilikan tanah

H

Hukum pertanahan yang bersumber pada hukum Adat yang

berlaku di masing-masing daerah masyarakat hukum Adat, salah satunya
masyarakat hukum Adat yang ada di Sumatera Barat yang dijadikan

BP

sebagai lokus penelitian.

Tanah di Sumatera Barat merupakan satu

kesatuan dengan manusianya, hal ini disebut dalam tataran adat
masyarakat adat Minangkabau dengan sebutan sako dan pusako. Sako
merupakan struktur dan gelar pimpinan adat sedangkan pusako adalah
luasan tanah yang dikuasai masing-masing suku. Sebaran tanah setiap
suku ini dikenal dengan sebutan tanah ulayat. Tanah ulayat ini juga dibagi
dalam beberapa bagian yakni : 74
1).

Tanah Ulayat Nagari. Tanah ini merupakan tanah milik bersama
seluruh rakyat nagari yang hasilnya adalah untuk dukungan
pemerintahan nagari dalam menjalankan roda pemerintahan
dengan kata lain tanah ini hanya boleh diolah untuk nagari.

74

Sumber : Hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari Ampang Gadang Kabupaten
Agam, 4 Juli 2013.

2).

Tanah ulayat suku. Tanah ini dimiliki oleh seluruh anggota marga
yang dipimpin oleh pimpinan marga yang bergelar Datuak, dalam
pengelohan tanah ini harus dimulai dengan musyawarah seluruh
anggota suku dan bisa dilaksanakan pengelolaannya apabila
seluruh anggota suku bersepakat.

3).

Tanah ulayat kaum. Tanah ini merupakan milik satu keturunan saja
atau keluarga besar yang sebelumnya hutan dan sebelum menjadi
tanah kaum adalah tanah nagari, namun saat ini tidak ada lagi
tanah nagari yang bisa dijadikan tanah kaum karena ketersediaan
tanah sudah sempit.

4).

Tanah keluarga. Tanah ini berawal dari tanah ulayat suku, sebelum

N

menjadi tanah keluarga, bagi laki-laki meminta izin dulu pada
pimpinan suku untuk mengolah tanah yang masih kosong atau
masih berupa hutan dan setelah diolah atau ditanami dan maka

H

akan menjadi tanah keluarga.

Secara umum tanah kaum dikelola atas nama perempuan dan

dikuasakan oleh pimpinan suku dan tanah keluarga dibagi rata pada anak-

BP

anak karena itu adalah usaha dari ayahnya.
Dalam konsep adat sistem tata kelola tanah terdiri dari lima jenis,

diantaraya adalah:
1).

Tanah untuk pemukiman. Tanah untuk pemukiman ini merupakan
sebagai pusat kampung atau yang disebut dengan nagari, dalam
nagari ini selain pemukiman atau rumah penduduk juga terdapat
untuk fasilitas umum, perkantoran, ibadah dan MCK.

2).

Tanah

untuk

tanaman

pangan.

Suku

Minang

dari

awal

mengunakan beras sebagai makanan pokok maka tanaman pangan
adalah padi yang ditanam di areal sawah atau ladang. Selain beras
juga mengenal tanaman rubia sebagai penghasil sagu dan ini
merupakan makan sela keluarga.

3).

Tanah untuk perladangan. Tanah yang diperuntukan bagi
perladangan, ditanami dengan tanaman hortikultura atau tanaman
jangka pendek berupa sayur-sayuran.

4).

Tanah untuk pengembalaan. Tanah yang diperuntukan bagi
pengembalaan ternak berupa kambing, sapi dan kerbau sekalian
menjadi areal guna menanam tanaman tua berupa kelapa, kayu
manis, karet dan atau pepohonan yang nantinya bermanfaat bagi
keluarga atau marga dalam pembangunan rumah gadang.. Tanah
untuk persiapan atau hutan belantara. Hutan belantara selain
digunakan bagi kebutuhan kayu api juga berfungsi dalam menjaga
keberadaan keanekaragaman berbagai tumbuh-tumbuhan obat-

Provinsi Jawa Barat
a.

Letak Lokasi Penelitian

H

2.

N

obatan serta berburu binatang.

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 104

00” BT - 108

48’ 00” BT dan 5

50’ 00” LS - 7

48’

50’ 00” LS dengan

BP

batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :
-

Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
(DKI) Jakarta Raya dan Laut Jawa;

-

Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;

-

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Hindia; dan

-

Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

N
H
BP

Gambar : Peta Provinsi Jawa Barat

Luas wilayah daratan seluas 3.709.530 Ha dan wilayah pesisir dan

laut sepanjang 12 (dua belas) mil dari garis pantai seluas 18.153 km2.
Secara administratif pada tahun 2008, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 26

kabupaten dan kota, yang terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu :
Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut,
Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang,
Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, serta Kota Bogor,
Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan
Banjar. Sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat berbatasan
dengan laut, sehingga wilayah Jawa Barat memiliki garis pantai yang
cukup panjang, yaitu 760 km.

b.

Keadaan wilayah
Provinsi Jawa Barat memiliki iklim tropis, tercatat suhu terendah
9°C yaitu di Puncak Gunung Pangrango dan suhu tertinggi tercatat 34°C
di daerah pantai utara. Namun pada bulan Oktober 2008, suhu di Jawa
Barat sempat mencapai 35°C selama 3 – 4 pekan lamanya dan hampir
merata dialami oleh seluruh daerah di Jawa Barat. Curah hujan rata-rata
tahunan di Jawa Barat mencapai 2.000 mm/tahun, namun di beberapa
daerah pegunungan bisa mencapai 3.000-5.000 mm/tahun. Pada daerah
Selatan dan Tengah, intensitas hujan lebih tinggi dibandingkan dengan
daerah Utara. 54

Penggunaan tanah

N

c.

Jawa Barat sebagai provinsi yang berbatasan dengan DKI-Jakarta
adalah provinsi dengan banyak wajah. Mulai dari wajah metropolitan

H

seperti kota Bandung dan sekitarnya dan juga kota penyangga DKI yakni
Bekasi, Depok dan Bogor. Jawa Barat juga merupakan daerah dengan
penyerapan lokasi industri terbesar di tanah air, kawasan industri Bekasi,

BP

Karawang, dan Bandung merupakan lokasi industri utama di Indonesia.
Selain berwajah industri, Jawa Barat adalah lumbung pangan

nasional, salah satu provinsi dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi
dan populasi terbanyak (lihat tabel 1 dan 2). Jumlah penduduk Jawa Barat
pada tahun 2012 adalah sebesar 45.826.775 jiwa. Pertumbuhan penduduk
Jawa Barat termasuk tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di
Indonesia. Dalam kurun waktu 2000 – 2010 telah mengalami pertumbuhan
rata-rata sebesar 1,89 % / tahun. Jadi, bisa dibayangkan bahwa tekanan
terhadap penggunaan tanah di provinsi ini sangat tinggi.

N

H

BP

Salah satu wilayah dengan banyak wajah tersebut adalah Kabupaten Indramayu
di Provinsi Jawa Barat. Ini adalah lokasi yang dipilih dalam salah satu lokasi penelitian.
Mengapa memilih Kabupaten Indramayu, sebab kabupaten ini dilalui jalur Pantai Utara
(Pantura) pulau Jawa, sebuah jalur utama pembangunan infrastruktur untuk kepentingan
umum berbasis jalan raya dan rel sejak masa penjajahan Belanda dulu. Bahkan,
Indramayu sebagai wilayah utama penghasil beras nasional juga merupakan lokasi
pembangunan waduk-waduk pertanian.
Wajah Indramayu, adalah wajah perlintasan antara dua kebudayaan besar yakni
kebudayaan Pasundan dan Jawa. Seringkali disebut sebagai kebudayaan khas Cirebonan.
Sebab, secara kultural, bahasa dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di kabupaten
ini mengikuti Kesultanan Cirebon.

N

Kabupaten Indramayu dengan ibukota Indramayu yang merupakan pusat
pemerintahan. Kecamatan Jatibarang dan Haurgeulis, merupakan dua buah kecamatan
yang paling ramai, hal ini disebabkan akses dengan jalur Pantura dan Stasiun Kereta Api.

H

Beberapa kecamatan-kecamatan penting di Wilayah Kabupaten Indramayu di antaranya

BP

adalah Indramayu, Jatibarang, Haurgeulis, Patrol, Karangampel, dan Terisi.

3.

Provinsi Jawa Timur

a.

Letak Lokasi Penelitian

Jawa Timur terletak antara 111 º - 114 °4´ Bujur Timur dan 7° 12’-

8º 48’ Lintang Selatan dan berbatasan lansung dengan Samudra Indonesia,
Provinsi Bali sebelah Timur, Provinsi Kalimantan Selatan disebelah Utara
& Povinsi Jawa Tengah Sebelah Barat. Luas wilayahnya 47.963 km2, dan
Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2010 adalah 37.476.757 jiwa 75 .

Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 Provinsi di Pulau Jawa,
dan memiliki jamlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa
Barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi pulau Madura, pulau Bawean,

75

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur#Pembagian_administratif, di akses tanggal 12 Nopember 2013.

pulau Kangen serta sejumlah pulau-pulau kecil di laut Jawa dan Samudra

H

N

Hindia (Pulau Sempu dan Nusa Barang). 76

BP

Gambar : Peta Provinsi Jawa Timur.

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur pulau Jawa,

Indonesia. Ibukotanya Surabaya. Secara administratif, Jawa Timur terdiri
atas 29 Kabupaten dan 9 Kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi
yang memiliki jumlah Kabupaten/ Kota terbanyak di Indonesia. Sebagai
ibukota Provinsi, Surabaya adalah wilayah yang memiliki ketinggian
terendah, dengan ketinggian rata-rata 2 meter dari permukaan laut diikuti
Kabupaten Sidoarjo dan Gresik dengan ketinggian rata-rata 3 meter dari
permukaan laut dan Kabupaten Tuban dengan ketinggian rata-rata 4 meter
dari permukaan laut.
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http://jatim.bps.go.id/index.php/tentang daerah/keadaan-geografi, geografi dan iklim, Saturday, 24 March 2012
00.00.

b.

Keadaan wilayah
Jawa Timur memiliki iklim tropis basah dibandingkan dengan
wilayah pulau Jawa bagian barat, Jawa Timur memiliki curah hujan yang
lebih sedikit curah hujan rata-rata 1900 km pertahun dengan musim hujan
selam 100 hari. Suhu rata-rata berkisar antara 21-34°C . Suhu di daerah
pergunungan lebih rendah, dan bahkan di daerah Ranu Pani (lereng
Gunung Semeru, suhu bisa meliputi minus 4 º C, yang menyebabkan
turunnya salju lembut.

c.

Kepemilikan tanah
Masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
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umum yang sering menjadi masalah adalah berkaitan dengan tanah wakaf
dan tanah bengkok.

Tanah wakaf tanah yang sudah diabadikan oleh pemiliknya untuk
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kepentingan agama, kalau mau dipakai untuk kepentingan lainnya harus
digantikan ditempat lain yang dekat dengan tempat sebelumnya.
Tanah kas dasa (tanah bengkok) telah diabadikan untuk pengurus
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desa, dan kalau sekiranya digunakan untuk kepentingan umum harus

penggantinya dengan tanah didesa itu juga, karena tanah tersebut memang
untuk kepentingan kas desa.

B.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Lapangan
Provinsi Sumatera Barat
Pada saat ini Pengadaan Tanah untuk daerah Kota/ Kabupaten yang ada di
Sumatera Barat diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten yang diangkat
oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan
mempertimbangkaan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia.

Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
bertugas melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan :
1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum;

3.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

4.

Dokumen pengadaan tanah berdasarkan kepada keputusan Gubernur Sumatera

5.

N

Barat tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan..
Ketentuan lain yang terkait dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
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Kepentingan Umum.

Dokumen tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah antara lain meliputi :
penyiapan pelaksanaan;

b.

inventarisasi dan identifikasi;

c.

penetapan penilai;

d.

musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;

e.

pemberian ganti kerugian ;

f.

pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;

g.

penitipan ganti kerugian;

h.

pelepasan obyek pengadaan tanah;

i.

pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek
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a.

pengadaan tanah;
j.

pendokumentasi peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi
pengadaan tanah; dan

k.

penyerahan hasil pengadaan tanah.

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota/Kabupaten

sebagai

Ketua

Pelaksanaan

Pengadaan Tanah akan melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasioanal Provinsi Sumatera Barat. Menyangkut biaya Pelaksanaan
pengadaan tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kota/Kabupaten.
Instansi yang terlibat dalam penyediaan tanah serta kapasitas kewenangan dalam
menentukan kebijakan antara lain adalah :
Prasjatakim/Bapeda berwenang dalam hal tata ruang.

-

Instansi yang memerlukan tanah berwewenang dalam hal penyiapan dokumen.

-

Kehutanan berwenang dalam kawasan hutan

-

BPN berwewenang dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam pelaksanaan
pengadaan tanah .

N

-

Gubernur berwewenang dalam penetapan lokasi

-

Bupati/ Walikota terkait apabila penetapan lokasi di delegasikan oleh Gubernur.

H

-

Penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan
umum yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin

BP

untuk pengadaan tanah, perubahan pengunaan tanah , dan peralihan hak atas tanah dalam
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Persyaratan dalam permohonan penetapan lokasi pembangunan :

1.

Surat permohonan dari Istansi yang memerlukan tanah

2.

Dokumen Perencanaan

3.

Surat rekomendasi dari Instansi yang berwewenang atas kesesuaian RTRW
Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Sumatera Barat saat ini terhadap program

Pengadaan tanah yang sedang berjalan atau belum selesai setelah lahirnya UndangUndang No. 2 Tahun 2012 masih menggunakan aturan lama yaitu Perpres No. 36 Tahun
2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 jo Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007, yang
berlaku sampai Tahun 2014, tapi bagi program pengadaan tanah yang dibuat sejak
Januari 2012 telah menggunakan ketentuan baru. 77

77

Hasil wawancara dengan Rusman ( Kepala bidang Hak Tanah dan Pendaftaran) dan Marlius(Kepala Seksi
Pengaturan Tanah Pemerintah ) BPN Sumatera Barat, Tanggal 3 Juli 2013.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum selama ini belum semuanya sesuai dengan
konsep ideal, seperti dalam penentuan ganti kerugian yang bersifat nonfisik belum
terakomodasi sepenuhnya, dalam hal ini harus ada keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. 78 Keterlibatan masyarakat dalam proses
pengadaan tanah sangat menentukan sekali demi kelancaran pelaksanaan pengadaan
tanah.
Sebaliknya sudah ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mendukung
masyarakat seperti pembebasan lahan yaitu sebelum dilakukan pembebasan lahan dalam
tahap konstruksi telah dilakukan survey, penetapan lokasi dan perijinan, 79 contohnya dari
hasil penelitian di Sumatera Barat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
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kepentingan umum seperti apa yang tertuang dalam dokumen pembangunan Tempat
pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Agam , Pada tahap pra konstruksi
terlebih dahulu telah dilakukan :
a.

Keresahan Masyarakat

b.

Sikap dan Persepsi Masyarakat

Pembebasan Lahan dengan memperhatikan :
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2.

Survey, penetapan lokasi dan perijinan, dengan memperhatikan

H

1.

a.

Keresahan Masyarakat

b.

Sikap dan Persepsi Masyarakat

Pada saat survey, penetapan lokasi dan perijinan diperkirakan menimbulkan

dampak terhadap keresahan masyarakat. Penentuan batas lahan yang akan dipergunakan
TPST telah selesai pelepasan hak kepemilikan lama kepada ke pemilikan baru . Survey
didampingi aparat setempat yang benar-benar mengetahui kepemilikan dan luasnya.
Apabila terjadi suatu dampak negatif dari suatu kegiatan, maka masyarakat terdekat
dengan kegiatan tersebut yang pertama kali kena imbasnya, karena itu dampak terhadap
keresahan masyarakat perlu dikelola.
Begitupun pada kegiatan pembebasan lahan diperkirakan menimbulkaan dampak
pada keresahan masyarakat, terutama pada masyarakat yang lahannya terkena
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Data dari Wakil Dekan III, dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum UNAND Padang, 2013.
Data : Pembuatan Dokumen UPL&UKL Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Baru, Nagari Lubuk
Basung , Jorong Sungai Jaring , Kabupaten Agam 2013.
79

pembebasan lahan. Walaupun cara pembebasan lahan dilakukan tanpa perantara dan
sesuai dengan kesepakatan bersama, namun dampak terhadap keresahan masyarakat saat
pembebasan lahan perlu dikelola.

Provinsi Jawa Barat
Siapapun pasti merasa keberatan ketika tanah dan bangunan tempat tinggalnya
harus dipindahkan secara paksa.Apalagi dengan berpindah, para korban langsung harus
memulai menata kehidupannya dari nol ditempat yang baru.Itulah yang diungkapkan oleh
Bowie Tarigan,aktivis dan pendamping masyarakat yang tergabung dalam Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA).Sehari-hari, pria 35 tahun ini banyak melakukan
umum di Jawa Barat.
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pendampingan dalam kasus-kasus penggusuran masyarakat akibat proyek kepentingan
Istilah ganti kerugian kemudian banyak berubah menjadi diganti tetapi tetap rugi.
Pada waktu awal-awal kemerdekaan hingga awal Orde Baru masyarakat masih menerima
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hal tersebut. Sebab, tidak ada prasangka bahwa tanah-tanah masyarakat korban gusuran
akan diselewengkan menjadi proyek bukan untuk kepentingan umum. Bowie
mengungkapkan bahwa pada waktu itu mungkin masyarakat merasa bahwa menyerahkan
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tanah dengan harga yang kurang pantas dianggap sebagai kontribusi warga Negara
terhadap pembangunan. Namun sekarang keadaan sudah lain, masyarakat telah melihat
berbagai bentuk penyelewengan pangadaan tanah atas nama hukum, atas nama
pembangunan dan atas nama kepentingan umum. Sehingga, masyarakat kerap melawan
dan menolak penggusuran atas nama kepentingan umum 80 .
Masalah yang kerap dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam proses

pengadaan tanah telah dimulai sejak dari definisi kepentingan umum yang dianggap
longgar dan multi intrepretasi dan tersebar dalam beberapa UU.
Masalah definisi Kepentingan Umum, menurut UUPA kepentingan umum terkait
dengan fungsi sosial hak atas tanah seperti disebut di dalam Pasal 6 UUPA: Semua hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Dalam penjelasan pasal ini diuraikan:

80

Wawancara dengan Boewi Tarigan, 1 Agustus 2013.

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang,
tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau
tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi
kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah
harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga
bermanfaat

baik

bagi

kesejahteraan

dan

kebahagiaan

yang

mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa
kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan
umum (masyarakat).Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula
kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan
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kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada
akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan
kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3).

H

Selanjutnya, kepentingan umum secara eksplisit juga disebutkan didalam UUPA:
Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan (pasal 7). Pasal ini dijabarkan kedalam pasal 17:
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(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang
dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang
boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau
badan hukum.

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan
peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat
(2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya
dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah.
(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan
ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.
Penjelasan pasal 17:

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari apa yang ditentukan
dalam pasal 7. Penetapan,batas luas maksimum akan dilakukan didalam
waktu yang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah yang
merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi
akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah
tersebutselanjutnya

akan

dibagi-bagikan

kepada

rakyat

yang

membutuhkannya. Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas
pada azasnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah
itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk
membayar harga tanahnya didalam waktu yang singkat, maka oleh
Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya para

dimaksudkan itu.

N

bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti-kerugian yang

Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang- orang yang
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mempunyai, tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan
tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan
untuk mencegah pemecah-belahan ("versplintering") tanah lebih lanjut.
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Disamping itu akan diadakan usaha-usaha misalnya: transmigrasi,
pembukaan tanah besar-besaran diluar Jawa dan industrialisasi, supaya
batas minimum tersebut dapat dicapai secara berangsur-angsur. Yang
dimaksud dengan "keluarga" ialah suami, isteri serta anak-anaknya yang
belum kawin dan menjadi tanggungannya dan yang jumlahnya berkisar
sekitar 7 orang.Baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi kepala
keluarga.

Pelaksanaan pasal 7 dan pasal 17 ini kemudian melahirkan peraturan-peraturan yang
terkait dengan pelaksanaan land reform.Jadi, fungsi sosial dalam kerangka kepentingan
umum atas tanah dimaksudkan untuk menciptakan keadilan sosial melalui pelaksanaan
reforma agraria.
Selanjutnya, Kepentingan Umum juga secara eksplisit disebutkan di dalam pasal 18:
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.

Penjelasan:
Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas
tanah.Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat,
misalnya harus disertai pemberian ganti-kerugian yang layak.
Pelaksanaan dari pasal ini melahirkan UU No. 20/1961 tentang Pencabutan Hak atas
Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
Dengan mengacu kepada UUPA No.5 1960, kita dapat menarik kesimpulan bahwa
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pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempuyai dua hal pokok yaitu
dalam rangka menciptakan keadilan sosial bagi rakyat dan sudah tentu bukan untuk
kepentingan komersial dan dalam pelaksanaannya harus memberikan jaminan ganti
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kerugian yang layak bagi rakyat yang tanahnya diambil demi kepentingan umum.
Rambu-rambu yang diberikan oleh UUPA 1960 di atas dalam praktiknya banyak
mengalami penyelewengan di masa Orde Baru hingga sekarang, sehingga proses
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pengadaan tanah untuk kepentingan umum banyak menimbulkan masalah khususnya
konflik dan sengketa pertanahan yang berkepanjangan.
Dalam perkembangannya, menurut Gunawan Wiradi, Pakar politik agraria dari

IPB, mengutip dari Idham Arsyad (2009) mengatakan bahwa proyek untuk kepentingan
umum adalah sebuah proyek yang kegunaannya lintas batas segmen sosial, dibiayai dan
dijalankan oleh anggaran pemerintah dan dalam penggunaanya bukan untuk kepentingan
komersil.
Pengertian tersebut berubah di dalam UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan
Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dimana proyek-proyek komersil
seperti jalan tol dikategorikan sebagai kepentingan umum.
Selain dari masalah definisi Kepentingan Umum sebagaimana di uraikan di atas
juga dalam proses pengdaan tanah dilapangan yang kerap dihadapi oleh pemerintah dan
masyarakat adalah masalah Pengadaan Tanah. Masalah pengadaan tanah, di Jawa Barat
seperti wilayah Indramayu yang sedang mengalami masalah dalam pengadaan tanah

untuk pembangunan waduk bubur gadung yang secara administrative berada di desa
Loyang, Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.
Lokasi lahan yang dipersengketakan menurut masyarakat yang tergabung dalam
Serikat Tani Indramayu adalah tanah garapan mereka, yang masih bersengketa dengan
Perum Perhutani. Jika mengacu kepada klaim perhutani, menurut Agus Suprayitno SH,
Ketua Biro Hukum KPA yang sehari-hari mendampingi warga, maka Pemda Indramayu
setidaknya harus melakukan penggantian lahan yang dipakai untuk pembangunan waduk.
Sebab, pihak perhutani harus melepaskan asset tanahnya terlebih dahulu dan
mendapatkan persetujuan dari menteri BUMN, Menteri Kehutanan dan Menteri
Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.43/2007 seharusnya ada
lokasi pengganti yang telah ditunjuk dan luasnya setidaknya dua kali luas yang dipakai.
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Namun, masyarakat yang tergabung dalam STI menolak klaim Perhutani. Sebab, mereka
mengganggap lahan tersebut adalah lahan garapan mereka yang telah lama digarap.
Namun, masyarakat belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Meski masih
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tumpang tindih, masyarakat mengaku kaget, sebab pembangunan waduk telah mulai
berjalan dengan hadirnya alat-alat berat yang akhirnya memicu konflik. Dari kasus ini
nampaknya keterbukaan soal pembangunan waduk sangat minim.
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Kasus Waduk Bubur Gadung Indramayu, dimana Serikat Tani Indramyu (STI)

menolak pembangunan waduk Bubur Gadung di desa Loyang, Kecamatan Cikedung,
Kabupaten Indramayu. Hal tersebut tentu mengherankan, sebab serikat tani biasanya
sangat mendukung pembangunan sebuah waduk yang akan mendukung proses bertani
mereka. Penolakan Serikat Tani Indramayu (STI) terhadap rencana pembangunan Waduk
Bubur Gadung tersebut dikarenakan pembangunan waduk tersebut ternyata akan
memakai tanah-tanah masyarakat. Lebih dari 200 hektar lahan garapan petani di Desa
Loyang, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu akan dijadikan waduk oleh
pemerintah. Lokasi pembangunan waduk tersebut digarap oleh ratusan KK yang sebagian
besar menjadi anggota STI. Akan tetapi, proses pengadaan tanah dan ganti kerugiannya
tidak mendapat persetujuan warga 81 .
Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, konflik dalam pembangunan
waduk Bubur Gadung, yang dicanangkan berada di desa Loyang menuai perlawanan dari
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Laporan kasus Serikat Tani Indramayu (STI) kepada Konsorsium Pembaruan Agraria 25 Agustus 2013.

para petani yang tanah garapannya terancam tergusur. Puncaknya, pada pagi hari 25
Agustus 2013, saat alat berat memaksa menjalankan pembuatan waduk di Loyang, petani
yang mempertahankan tanah garapannya mendapat tindakan anarkis dari preman wilayah
tersebut. Petani dipukuli dan dihantam dengan balok kayu hingga babak belur oleh para
preman. Petani berjumlah ratusan yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu (STI)
terpancing emosi yang kemudian balas melakukan perlawanan sehingga sekitar pukul
10:15 satu alat berat dibakar massa 82 .
Kericuhan dengan Polisi pun tak dapat terhindarkan, tindakan represif dari
petugas dengan menodongkan senjata Gas air mata dan peluru karet yang diarahkan
kepada para petani yang tidak melakukan perlawanan mengakibatkan ratusan petani lukaluka dan + 30 petani ditangkap Polisi beserta kendaraannya dirusak oleh petugas 83 .
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Serikat Tani Indramayu (STI) yang dianggap menolak pembangunan waduk Bubur
Gadung ternyata mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung proyek tersebut namun
perlu ditinjau ulang agar semua pihak tidak dirugikan."Kami mendukung niatan baik
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pemerintah untuk pembangunan waduk di wilayah bubur gadung kalau memang benarbenar untuk mengairi irigasi persawahan petani di 4 atau 6 kecamatan dan mendukung
pembangunan jika hal itu sudah melalui tahap verifikasi dan evaluasi terlebih dahulu oleh
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pihak-pihak yang terkait," ujar Koordinator Biro Organisasi STI, Mujahid. 84
"Aksi kami damai untuk mempertanyakan pembangunan waduk itu, tapi tiba-tiba kami
diserang oleh para preman kayaknya, mungkin sengaja dibayar untuk menghalangi kami.
Jadi massa mungkin marah sehingga beko itu jadi sasaran," terangnya 85 .
Terkait proyek waduk Bubur Gadung, pihaknya meminta mengevaluasi kembali

pembangunan waduk di wilayah Bubur Gadung desa Loyang Kec.Cikedung - Indramayu
tersebut. Pasalnya lahan yang akan dipakai pembangunan waduk tersebut adalah lahan
produktif yang telah dikelola oleh para petani yang sudah lama sejak tahun 2002 86 .
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http://lbhbandung.org/?p=2389
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http://www.cuplik.com/hukum/2013/09/04/9303/STI-Tegaskan-Mendukung-Waduk-Bubur-Gadung.html
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Ibid
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Lokasi pembangunan waduk Bubur Gadung adalah lokasi garapan masyarakat yang selama ini status tanahnya
sedang bersengketa/konflik dengan Perum Perhutani.
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Padahal, tidak jauh dari lokasi pembangunan waduk, sekitar 1 KM tersebut sudah ada
waduk Kosambi yang luas dan kondisinya saat ini tidak terurus dan sudah dangkal 87 .
Menurut Agus Supriyanto, aktivis KPA yang melakukan pendampingan kepada
masyarakat yang tergabung dalam STI mengatakan bahwa masyarakat menolak
pembangunan

Waduk

Bubur

Gadung

karena

STI

selama

ini

menyatakan

ketidakpercayaan mereka terhadap kegunaan dari waduk baru tersebut. Banyak bukti
bahwa pembangunan waduk akan berujung pada ketidaksesuaian fungsi, dan hanya akan
dimanfaatkan oleh para mafia air dengan memungut bayaran untuk pengairan sawah ratarata mencapai Rp.5000,- per jam.
Dalam kasus pembangunan waduk yang merupakan bagian dari untuk
pengadaan tanah:
1.

N

kepentingan umum di dalam kasus ini mencerminkan beberapa masalah dalam proses

Proses sosialisasi dan penetapan ganti kerugian atas tanah garapan masyarakat

H

tidak dijalankan dengan benar sehingga memicu perlawanan masyarakat petani
yang tanahnya akan terpakai. Lokasi tanah yang akan dipakai oleh pemerintah
dalam pembangunan waduk adalah lokasi sengketa antara masyarakat penggarap

BP

dengan Perum Perhutani.
2.

Masyarakat mencurigai bahwa pendekatan yang dipakai pemerintah daerah dalam
pembangunan waduk adalah pendekatan proyek semata. Sebab, masyarakat
melihat bahwa terdapat waduk lama yang sudah tidak terawat tidak direvitalisasi
dan didekatnya akan dibangun waduk baru yang akan menggusur tanah-tanah
garapan masyarakat.

3.

Pro-kontra masyarakat yang setuju dan menolak pembangunan waduk tidak
dijembatani dengan baik sehingga menimbulkan konflik terbuka.

4.

Terdapat ketidak sesuaian dalam fungsi waduk selama ini yang mengakibatkan
adanya mafia air yang mengatur distribusi air dan tidak ditindak oleh pemerintah.
Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam sebuah proyek

yang secara definisi begitu lekat dengan kepentingan umum yaitu pembangunan waduk
untuk pengairan pertanian telah menjadikan proyek ini mendapatkan perlawanan dari
87

Ibid

masyarakat. Ini mencerminkan bahwa kebudayaan hukum, kepatuhan masyarakat sangat
ditentukan oleh rekam jejak proyek-proyek yang selama ini diklaim sebagai proyek
kepentingan umum berbeda dari tujuan awalnya.
Provinsi Jawa Timur
Sebelum lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Perda
No.6 Tahun 2004 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengacu kepada
Keputusan Presiden (Keppres) No.55 Tahun 1993, kemudian lahir Peraturan Presiden
(Perpres) No. 36 Tahun 2005 sebagaimana dirubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006.
88

N

Berdasarkan hasil penelitian Tim dilapangan bahwa dalam pelaksanaan proses
pembebasan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ada beberapa
Kabupaten

yang sudah mengacu peraturan baru (UU No. 2 Tahun 2012) seperti Kota

Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Pasuruan dan

H

lain-lain. Akan tetapi penetapan lokasi masih berdasarkan peraturan lama yang masih
menjadi kewenangan Kabupaten (Bupati) dan Kota (Walikota). Sedangkan menurut
peraturan baru kewenangan penetapan lokasi ada pada Provinsi (Gubenur).

BP

Jenis Kegiatan pembangunan pada saat ini yang berkaitan Pelaksanaan Pangadaan

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah menerapkan UU No. 2
Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 di Jawa Timur antara lain : pembangunan irigasi,
jalan lingkar Tuban, pelebaran jalan Trenggalek

dan pembangunan lumbung Desa.

Selain dari itu ada beberapa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan

bagi

kepentingan umum pada tahun anggaran 2013 yang belum terealisasi salah satunya
Kabupaten Sidoarjo yaitu :

88

‐

Pengadaan tanah untuk bumi perkemahan di Kecamatan Krembung.

‐

Pengadaan tanah untuk perluasan akses jalan masuk BLKI di Desa Kepadangan

‐

Pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN di Kecamatan Prambon

‐

Pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Kecamatan Sukodono

Hasil wawancara dengan Bambang Nurcahya, Kepala Bagian Pengadaan Tanah , Kantor Wilayah Provinsi Jawa
Timur, Tanggal 2 Oktober 2013.

‐

Pengadaan tanah perluasan SDN Ganting Kecamatan Gedangan

‐

Pengadaan tanah Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Desa Kalisampurno
Kecamatan Tanggulangin dan lain-lain.
Pelaksanaan

Pengadaan

Tanah

di

Daerah

ini

merupakan

wewenang

Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah, karena Kepala Daerah lebih efektif dalam
rangka koordinasi dan pengambilan kebijakan ditinjau dari aspek kewilayahan.
Sedangkan DPRD yang fungsinya selaku badan legislatif sebagai pengawas dan
penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instansi yang
terlibat dalam penyediaan tanah serta kapasitas kewenangan dalam menentukan
kebijakan antara lain adalah Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Instansi yang memerlukan
tanah, dan SKPD lain yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tanah.

N

Panitia Pengadaan Tanah terdiri dari Sekretaris Daerah selaku ketua, Asisten
pemerintah selaku wakil, Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Sekretaris I, Kepala
Bagian Pemerintah selaku Sekretaris II, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

H

Daerah (Bappeda) selaku anggota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum(PU) selaku anggota,
Kepala Dinas Pertanian selaku anggota, Kepala Bagian Hukum selaku anggota dan
Camat setempat selaku anggota tidak tetap. 89

BP

Melihat kepada pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum di Provinsi Jawa Timur pada saat ini masih berlaku dua ketentuan
yaitu Perpres No. 65 Tahun 2006 dan UU No.2 Tahun 2012 serta peraturan
pelaksanaannya.

Salah satu kasus masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah

Kasus Tol Kertosono-Mojokerto. Pembangunan ruas jalan tol Kertosono-Mojokerto,
Jawa Timur adalah salah satu proyek jalan tol yang terhambat dalam proses pengadaan
tanah. Proses pengadaan tanah pada ruas jalan tol ini berjalan tersendat-sendat hingga
lima tahun khususnya pada wilayah Kabupaten Jombang. Masyarakat yang menolak
penggusuran pembangunan jalan tol tersebut kemudian bergabung dalam orgnisasi
Jamaah Korban Pembangunan Tol Jombang (JKPT).
Menurut warga, penolakan mereka dikarenakan:

89

Wawancara dengan N. Alamsyah , Kasubag Pertanahan, Bagian Administrasi pemerintahan Umum Setda
Kabupaten Gresik, Tanggal 3 Oktober 2013.

1.

Proses pengadaan tanah yang akan dibebaskan dianggap masyarakat cacat
prosedur oleh masyarakat. Salah satu sebabnya adalah tanah atau bangunan tidak
diganti rugi keseluruhan, hanya yang dibutuhkan oleh jalan tol saja, sehingga
tanah menjadi terpotong separuhnya baik di tengah ataupun sisi kiri-kanan tanah
akan dipergunakan. Hal tersebut dianggap merugikan, apalagi jika tanah hanya
tersisa dapur, atau kamar mandi saja90 .

2.

Menurut masyarakat yang tergabung dalam JKPT, tidak pernah dilakukan
musyawarah sebelumnya mengenai wilayah yang akan terkena proyek jalan tol
bentuk dan besaran ganti rugi. Hal tersebut membuat masyarakat merasa
dirugikan.
Sebelumnya, memang telah dilakukan proses musyawarah namun berupa

N

3.

sosialisasi dari pemerintah daerah. Namun, proses sosialisasi dan musyawarah
tersebut dianggap masyarakat tidak berjalan dengan azas keterbukaan dan

H

kesetaraan. Sehingga berdampak pada tidak dicapainya kesepakatan mengenai
luas tanah masyarakat yang akan dipakai dan besaran ganti kerugian. Menurut
JKPT, seharusnya ganti kerugian nilainya dapat meningkatkan taraf hidup

BP

masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

4.

Ukuran luas tanah yang akan diganti rugi tidak diukur sesuai dengan tata cara

pengukuran tanah yang benar. Sehingga, ukuran tanah bisa bertambah dan
berkurang melalui proses yang dianggap masyarakat penuh dengan tipu daya
petugas yang melakukan pengukuran tanah

5.

Banyak nama-nama yang

dimasukkan secara sepihak oleh oknum Panitia

Pengadaan Tanah yang sesungguhnya tidak berhak dalam mendapatkan ganti
rugi. Nama-nama palsu ini jelas sangat merugikan pihak pemilik asli tanah yang
seharusnya mendapatkan ganti kerugian.

90

Laporan warga melalui surat aduan yang ditujukan ke Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Komisi
Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 2 September 2013.

Jika dilihat dari laporan warga di atas, sebenarnya masyarakat tidak menolak
pembangunan jalan tol tersebut. Namun, prosedur pembebasan dalam proses pengadaan
tanah dianggap telah merugikan mereka.
Jika dilihat dari proses tersebut, maka setidaknya terdapat beberapa titik krusial
dalam proses pengadaan tanah yang harus dipenuhi:
1.

Sosialisasi proyek dilakukan secara terbuka dan berjalan dengan proses yang
mengedepankan asas musyawarah mufakat dan penuh kesetaraan khususnya
mengenai luas tanah yang akan digunakan, besaran dan bentuk ganti kerugian
yang akan diterima masyarakat.

2.

Data yang akurat mengenai subjek penerima ganti rugi, luas tanah yang akan
penggelapan.

N

diganti rugi harus dilakukan dengan cermat dan menutup semua celah

Selama lima tahun masyarakat yang tergabung dalam JKPT bertahan dan menolak

H

melepaskan tanah mereka untuk pembangunan jalan tol. Mereka mengusulkan agar
dilakukan kembali musyawarah untuk menentukan kembali harga, pengukuran ulang luas
tanah dan identifikasi ulang para korban yang berhak mendapatkan ganti kerugian.

BP

Namun, usaha masyarakat ini nampaknya mendapatkan “intimidasi” dari pemerintah
kabupaten.

Pada tanggal 13 Juli 2013, warga desa Sumberrejo, Kecamatan Jombang; desa Pesantren,
Kecamatan Tembelang; Kabupaten Jombang,; Jawa Timur mendapatkan surat
pemberitahuan dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) agar mengosongkan lokasi dengan
tenggang waktu tertentu.
Akhirnya pada hari Rabu, 21 Agustus 2013 pada pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB

dilakukan pengosongan lahan secara paksa dengan menggunakan alat berat dan
pengamanan dari aparat kepolisian. Pengosongan lahan ini telah mengakibatkan
perobohan bangunan dan penggusuran lahan siap panen masyarakat.Setelah penggusuran,
tanah masyarakat yang belum diganti rugi ini diberi plang oleh pemerintah dengan tulisan
“Tanah Milik Negara”.
Menurut Boewi Tarigan, beberapa penyimpangan yang sering ditemukan dalam proses
pengadaan tanah untuk jalan tol adalah:

1.

Pemerintah berdasarkan hasil kajian dari tim penilai (appraisal) menetapkan
harga ganti kerugian. Sayangnya, harga yang ditetapkan tersebut tidak membuat
masyarakat korban dapat memperoleh manfaat yang baik untuk memulai hidup
baru karena harga yang ditetapkan dianggap terlalu murah.

2.

Dalam setiap proses musyawarah posisi tawar masyarakat cenderung lemah.
Posisi lemah masyarakat dikarenakan ketidakpahaman atas hukum, intimidasi
bahkan rekayasa dalam mempercepat proses penentuan harga.

3.

Perbedaaan harga antara tanah sawah, tanah kering dan tanah rumah/bangunan
terpaut sangat jauh. Sehingga memunculkan potensi permainan para petugas di
lapangan. Misalnya, jika masyarakat tidak menjanjikan fee tertentu kepada

N

petugas maka tanah masyarakat diancam akan diturunkan statusnya kepada harga
yang lebih murah meskipun kenyataan di lapangan berstatus tanah yang

4.

H

seharusnya bernilai lebih tinggi.

Pengukuran luas tanah yang menggunakan alat-alat yang tidak dimengerti
masyarakat. Namun anehnya, ukuran lahan ini kerap tidak sesuai dengan luas

BP

tanah dalam sertifikat atau girik yang telah dipunyai masyarakat. Kemudian,
dalam proses pelepasan hak luas sertifikat tanah yang dipakai tidak dicoret luas
berdasarkan hasil verifikasi luasan terbaru. Proses pelepasan hak menggunakan
surat dan girik masyarakat yang lama. Hal tersebut telah menimbulkan kecurigaan
bahwa sesungguhnya data luas yang dipakai dalam proses ganti rugi adalah yang
tertera di dalam sertifikat/girik. Sehingga masyarakat menuduh petugas telah
mendapatkan selisih ukuran tanah tersebut.
5.

Tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum kerap diberi ganti kerugian kepada daftar
nama orang yang tidak dikenal.

6.

Pada tanah-tanah masyarakat yang bergeming dengan proses ganti rugi dan
tanahnya belum bersertifikat beredar nama-nama palsu dimasukkan kedalam
tanah-tanah tersebut.

Dari data-data dan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah konflik
pertanahan dalam proses pengadaaan tanah lebih banyak dikarenakan tidak adanya
transparansi dalam proses pengadaan tanah.

C.

Prosedur Kompensasi atau Ganti Rugi Pembebasan Hak, Pelepasan Hak dan
Pencabutan Hak Terhadap Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Provinsi Sumatera Barat
Sebagian dari tokoh masyarakat maupun instansi pemerintah menyebutkan bahwa
sepanjang yang mereka ketahui selama ini pada beberapa daerah Kabupaten, pembebasan
hak (tanah) untuk pembangunan bagi kepentingan umum tidak ada yang diganti rugi

N

selama tanah mereka tidak diambil seluruhnya, seperti untuk jalan, sekolah, mesjid,
puskemas dan lain-lain, mereka merasa tidak rugi kalau sebagian dari harta (tanah)
mereka diserahkan untuk kepentingan umum.

H

Konsep ganti kerugian Pembebasan Hak, Pelepasan Hak dan Pencabutan Hak
Terhadap Tanah Untuk Kepentingan Umum di Sumatera Barat pada saat ini sudah
disesuaikan dengan amanat yang termuat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 yaitu

BP

; nilai ganti kerugian ditetapkan oleh Lembaga Independen melalui Jasa Penilai Tanah
atau Penilai Publik, BPN hanya memusyawarahkan bentuk dari konpensasi /ganti
kerugian. Persepsi masyarakat selama ini terhadap prosedur pengganti kerugian atau
konpensasi terhadap pembebasan tanah untuk kepentingan umum adalah menginginkan
ganti kerugian yang layak dan adil. Standar

yang

digunakan

daerah

ini

dalam

pemberian ganti kerugian atau konpensasi terhadap pembebasan tanah untuk kepentingan
umum adalah Lembaga Independen Penilai Tanah menggunakan standar NJOP PBB dan
atau harga pasar 91 . Sedangkan menurut Martias Wanto 92 standar yang digunakan dalam
pemberian ganti kerugian terhadap pelepasan tanah untuk kepentingan umum berkaitan
dengan pelebaran jalan untuk kepentingan umum berpedoman kepada Peraturan Kepala
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Hasil wawancara dengan Rusman(Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ) dan Marlius (Kepala seksi
Pengaturan Tanah Pemerintah), BPN Provinsi Sumbar , Tanggal 3 Juli 2013.
92
Asisten Pemerintahan dan Kesra , Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.

BPN No. 3 Tahun 2007, SK bupati khusus tanaman dan bangunan berpedoman kepada
HSBGN dan HSPK yang dikeluarkan oleh Dinas PU .
Pembebasan hak terhadap tanah di Sumatera Barat Tim Pengadaan Tanah selalu
memperhatikan keharifan lokal 93 yang dimiliki yaitu dengan adanya keberadaan tanah
ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk pembebasannya sesuai dengan
kesepakatan dan persetujuan penguasa dan ninik mamak selaku penguasa tanah ulayat
sesuai dengan adat istiadat Minangkabau. 94
Prosedur yang dialami masyarakat sebelum pembebasan tanah adalah adanya
kesepakatan bersama antara Pemerintah/BUMN/Badan milik swasta sebagai pihak yang
berkepentingan atas tanah membentuk Tim pembebasan tanah yang terdiri dari berbagai
unsur dan melibatkan masyarakat adat dengan mengadakan pendekatan kepada mereka

N

yang punya tanah oleh tokoh masyarakat 95 . Tim pembebasan tanah kemudian
mensosialisasikan rencana pembebasan tanah kepada pemilik tanah dan menetapkan
besaran ganti kerugian/pembayaran ganti kerugian yang disepakati bersama. Namun

H

dalam beberapa kasus pembebasan tanah masyarakat pemilik tanah tidak dilibatkan
dalam menentukan besaran ganti kerugian dan prosedur konpensasi sering tidak
transparan terutama menyangkut tanah ulayat serta sering terjadi izin penggunaan tanah

BP

dari Lembaga pemerintah yang berwenang sudah terbit sementara proses ganti kerugian
di lapangan belum tuntas dan tak jarang masih dalam sengketa.

96

Melihat kepada jawaban koesioner yang disampaikan kepada SPI (Serikat Petani

Indonesia Sumbar) disitu disebutkan bahwa Pembebasan hak terhadap tanah di Sumatera
Barat sering menimbulkan konplik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah,
seperti diketahui kepemilikan tanah di Sumatera Barat terdiri dari milik individu dan
tanah ulayat (ulayat kaum dan ulayat Nagari), konflik pertanahan timbul ketika
pembebasan hak menyangkut tanah ulayat atau tanah kaum tidak transparan. 97 Misalnya
satu hamparan tanah yang dikelola oleh banyak orang dalam satu komunitas persukuan,
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Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tanah Ulayat yang memperhatikan keberadaan kearifan lokal masyarakat
Minangkabau.
94
Wawancara dengan Khalid Soefullah, ketua WALHI Sumbar Tanggal 3 Juli 2013
95
Tokoh Masyarakat adalah orang yang dituakan dan disegani serta berpengaruh dalam masyarakat adat ( sumber
data : Ketua Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam, 4 juli 2013.
96
Ibid.
97
Data dari Sukardi Bendang, Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar, Ketua Badan Pelaksana Wilayah Sumbar, 5
Juli 2013.

tiba-tiba ketika pelepasan hak atas tanah pemerintah melalui tim pembebasan tanah tidak
melihat seluruh anggota komunitas tapi hanya melibatkan kepala suku atau kepala kaum
saja. Belum tentu kepala suku bisa bertindak adil kepada anggota kaumnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembebasan tanah ulayat dalam
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu melibatkan seluruh
anggota kaum yang mengelola tanah yang akan dibebaskan haknya, dan Tim pembebasan
tanah perlu melibatkan beberapa orang perwakilan anggota suku/kaum.
Mengingat kurang jelasnya batas administrasi tanah ulayat suatu kaum dengan
tanah kaum lainnya, batas nagari dengan nagari lainnya yang ditemukan pada beberapa
kasus, perlu dilakukan pemetaan batas-batas tanah ulayat dan nagari, agar ketika terjadi
pelepasan hak tidak berhadapan dengan tanah yang sedang bersengketa.

N

Dalam menentukan standar ganti kerugian terhadap pelepasan hak dari tanah
untuk kepentingan umum pemerintah selalu mendasarkan pada harga sesuai Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP). Masalahnya disini adalah Kementerian Keuangan melalui

H

Direktorat Jenderal Pajak selalu menetapkan nilai NJOP di bawah harga jual objek yang
sesungguhnya sesuai harga pasar ketika pelepasan hak sedang berlangsung, selisih harga
ini menjadi persoalan antara pemilik tanah dengan pemerintah.Dengan masalah ini
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apakah sesuai dengan yang dirasakan adil bagi masyarakat

tentu hal tersebut oleh

masyarakat akan dijawab bahwa kompensasi tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Untuk pembangunan fasilitas pemerintah dan fasilitas yang benar-benar menyangkut
hajat orang banyak hendaknya besarnya ganti rugi disesuaikan dengan harga pasar ketika
proses pelepasan hak sedang berlangsung.
Ketua Walhi Sumbar menyarankan agar dalam menentukan standar ganti rugi
terhadap pelepasan hak dari tanah untuk kepentingan umum hendaknya memperhatikan :
Pertama. efisiensi kedua belah pihak pemilik dan pemakai lahan tersebut. Kedua
keadilan yang bisa dilihat dari efisien atau tidaknya ganti rugi yang diberikan oleh
pemakai pada penguasa ulayat.
Menurut masyarakat yang dirasakan adil itu ada yang sesuai dan yang tidak, adil
yang tidak sesuai seperti untuk beberapa kasus masyarakat sering mengeluhkan besaran
ganti rugi tidak sesuai dengan keadilan sebab beberapa waktu terkadang penentuan ganti

rugi hanya dilakukan oleh sepihak dan dan kurang dari harga yang telah ditetapkan oleh
Tim Penilai Harga yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
Ganti kerugian atau konpensasi dalam setiap pelepasan hak atas tanah belum tentu
dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan rakyat akan terpenuhi jika
fasilitas umum yang akan dibangun benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bangsa
dan negara. Rasa keadilan masyarakat akan ternodai jika fasilitas yang dibangun justru
untuk mendukung kepentingan swasta yang berujung pada penggusuran tanah- tanah
rakyat dengan dalih kepentingan umum. Di saat penguasaan tanah di Indonesia yang
timpang saat ini, dimana penguasaan tanh terkosentrasi pada segelintir orang (modal
swasta nasional dan modal asing), sementara jutaan petani kekurangan tanah.
Penentuan besarnya ganti rugi sebaiknya lebih memperhatikan masyarakat

N

sebagai pemilik lahan dan pemerintah lebih memperhatikan lagi bagaimana sebelumnya
masyarakat memanfaatkan lahan tersebut, sebab selama ini kebanyakan pembebasan
lahan berada pada tempat pemanfaatan masyarakat yang semula adalah lahan mata

H

pencarian masyarakat tersebut. Jika lahan tersebut harus dibebaskan juga sebaiknya
memperhatikan ganti rugi yang layak dan adil.

Kemudian realisasi pengganti kerugian seharusnya dibayarkan langsung oleh

BP

instansi pemerintah yang membutuhkan tanah kepada pemilik atau kuasanya, dan setiap
instansi pemerintah yang merencanakan pembangunan kepentingan umum harus
sekaligus menyediakan anggaran untuk ganti kerugian dengan tidak membebankan ke
instansi lain.

Persepsi Masyarakat terhadap penentuan ganti kerugian atau konpensasi dalam

pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai atau tidak dengan rasa keadilan relatif
ada masyarakat yang merasa sudah cukup dengan ganti rugi yang diberikan. Ada juga
yang memperhatikan bagaimana kedepannya sebab ketika lahan mata pencarian
masyarakat yang digunakan tentu ganti rugi yang diberikan harus sesuai, misalnya
masyarakat pertanian yang jika lahan pertanian mereka dibebaskan untuk berbagai
kepentingan umum dengan tentunya ganti rugi tersebut harus sesuai dengan pendapatan
ataupun pengelolaan oleh masyarakat yang sebelumnya mereka dapatkan.
Penentuan ganti kerugian disarankan untuk mengadakan konpensasi sebab
biasanya seperti di daerah Sumatera Barat mereka tidak mau menghilangkan harta

pusakanya, sebab kalau adanya penggantian kerugian maka gantinya itu tetap akan
menjadi harta pusaka yang akan dipergunakan secara turun temurun sampai akhir
zaman. 98
Dalam konpensasi yang telah ditentukan juga memperhitungkan kepentingankepentingan warga masyarakat yang kehidupannya tergantung pada tanah yang
dibebaskan tersebut, sebagian besar masyarakat meski sudah mendapatkan konpensasi
tetap mengeluhkan ganti rugi dan konpensasi yang mereka dapatkan sebab terkadang
masyarakat terpaksa memberikan lahan mereka untuk diberikan pada pihak lain. Ada
yang memperhatikan kepentingan masyarakat akan tetapi terkadang perealisasian
konpensasi yang terkendala padahal masyarakat sudah merelakan lahan mata pencaharian
mereka digarap oleh pihak lain.

N

Keluhan masyarakat diantaranya adalah proses ganti rugi tidak sesuai dengan
kesepatan yang telah ditentukan. Seperti pelepasan tanah pembangunan jalan Bypass di
Kota Padang sistim konsolidasi kelalaian pemerintah yang sudah klear , tidak betul-betul

H

diselesaikan sehingga menimbulkan konflik, yang tadinya tanahnya untuk kepentingan
umum besoknya sudah menjadi milik orang lain, dan ganti kerugian tanah nilainya tidak
sebanding dengan penggantinya 99 .

Ketika sawah ladang petani dilepaskan haknya

BP

sementara si petani tidak mendapatkan lagi tanah pengganti sebagai tempat berusaha,
tidak semua petani mampu bertahan ketika mencoba alih profesi.

Provinsi Jawa Timur

Prosedur dalam memberikan kompensasi atau ganti kerugian terhadap pelepasan

tanah seperti di Kabupaten Sidoarjo dimana Panitia pengadaan tanah menetapkan tempat
dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan
tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
tanah. Dalam melakukan penawaran harga, instansi

yang memerlukan tanah selalu

berpedoman pada hasil penilaian dari Tim Penilai Harga Tanah (appraisal), yang
selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah. Dengan dasar Berita Acara
Musyawarah dimaksud Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Keputusan mengenai
98

Hasil wawancara ,dengan Nazimul Syamra Saidi, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Nagari Ampang Gadang
Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Tanggal, 4 Juli 2013.
99
Ibid.

bentuk dan besarnya ganti rugi dan daftar nominatif pembayaran ganti rugi. Ganti rugi
dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang
memerlukan tanah melalui Bank yang ditunjuk kepada pihak yang berhak dengan
disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten. 100
Pemberian ganti rugi terhadap pelepasan tanah untuk kepentingan umum standar
yang digunakan untuk penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk
kepentingan umum dilakukan oleh lembaga Penilai Harga Tanah yang telah mendapat
lisensi dari Badan Pertanahan Nasional RI, dan penilaian bangunan dilakukan oleh Dinas
PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten berdasarkan standar harga yang telah
ditetapkan dengan SK Bupati, serta untuk penilaian tanaman dilakukan oleh Dinas
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten berdasarkan standar harga tanaman yang telah

N

ditetapkan dengan SK Bupati.

Melihat kepada persepsi masyarakat terhadap pemberian ganti kerugian atau
konpensasi dalam pelepasan tanah untuk kepentingan umum selama ini pada dasarnya

H

masyarakat selalu mendukung adanya kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Terkait penggantian kerugian selalu
didasarkan pada proses musyawarah untuk mupakat. Dalam proses musyawarah

BP

dimaksud selalu dilakukan pendekatan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat
bahwa pembebasan lahan yang dilakukan merupakan kegiatan pembangunan untuk
kepentingan umum dan selalu didasarkan pada regulasi sehingga pemberian ganti
kerugian tidak bisa disamakan dengan pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh swasta
/investor yang memang tujuannya adalah profit oriented.
Apabila dihadapkan pada persepsi masyarakat bahwa pembebasan tanah adalah
kepentingan developer, maka oleh Panitia pengadaan tanah akan melakukan pendekatanpendekatan denga cara melakukan musyawarah lanjutan (musyawarah II, III dan
seterusnya).
Dalam hal kompensasi atau ganti kerugian meskipun telah ditentukan oleh Tim
Appraisal waktu proses penilaian harga tanah juga selalu memperhatikan ganti kerugian
baik fisik dan dan/ atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada pemilik tanah,

100

Data dari Asrofi, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan selaku Sekretaris II P2T Kabupaten Sidoarjo, tgl. 3
Oktober 2013.

bangunan dan tanaman, dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang
dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial
ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah dengan beberapa penyesuaian perbandingan
antara lain faktor kegunaan, faktor fisik, faktor sarana, faktor waktu dan lain-lain.
Kompensasi meskipun sudah ditentukan juga harus memperhitungkan kepentingankepentingan warga masyrakat yang kehidupannya tergantung kepada tanah yang
dibebaskan dengan memberikan kompensasi yang lebih mengguntungkan warga
masyarakat tersebut.
Sedangkan kompensasi atau ganti kerugian terhadap pelepasan tanah khusus
untuk Tanah Kas Desa(TKD) dan aset diutamakan harus ada tanah pengganti, dengan
standar yang digunakan berdasarkan penilaian harga yang sudah ditetapkan dari hasil

Hambatan Dalam Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

H

D.

N

Appraisal (penaksiran harga). 101

Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan penelitian yang Tim lakukan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri

BP

dari beberapa Kota dan Kabupaten seperti : Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten
Limapuluh Kota dan Kabupaten Pasaman dan lainnya dengan berlakunya UndangUndang No. 2 Tahun 2012 , saat ini pada beberapa kota atau Kabupaten program
pengadaan tanah belum tersosialisasikan secara lebih baik, mengingat UU tersebut masih
baru. Oleh karena itu dirasa perlu kajian dan penyamaan persepsi dalam menafsirkan
amanat UU dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan UU tersebut. 102 Hambatan
lainnya berkaitan dengan penetapan lokasi oleh Gubernur melalui proses relatif panjang,
begitupun proses pembebasan tanah dihadapkan dengan kepentingan masyarakat dari
proses penilaian ganti kerugian serta musyawarah penetapan ganti kerugian dengan
warga masyarakat relatif sulit untuk titik temu dan kesepakatan.

101

Hasil wawancara dengan N. Alamsyah, Kasubag Pertanahan, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda
Kabupaten Gresik, tanggal 3 Oktober 2013.
102
Hasil wawancara dengan Marzuki, Kasubag Umum Keagrariaan, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 5 Juli 2013.

Pratek pengganti kerugian selama ini ada kecendrungan ganti kerugian ini ditekan
sedemikian rupa sehingga menyulitkan bagi pelaksana kegiatan atau panitia menyepakati
ganti kerugian dengan pemilik tanah, tidak jarang hal ini memicu sengketa bahkan
cendrung menjadi momok bagi panitia atas tuduhan korupsi. 103
Sebetulnya pada saat proses pembebasan tanah dihadapkan dengan kepentingan
warga masyarakat hambatannya ada 104 seperti :
‐

prokontra masyarakat dalam pengadaan tanah tetap ada.

‐

Sulitnya menentukan harga setempat sesuai dengan lokasi
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012

pelaksanaannya di daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur bukan dengan
Peraturan Daerah.

N

Adanya kelemahan terhadap undang-undang ini, dimana Undang-undang No. 2
Tahun 2012 tidak membedakan antara pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah,
akibatnya Undang-undang No. 20 Tahun 1961 seakan tidak berfungsi lagi, pada hal

H

undang-undang tersebut tidak dicabut oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2012. Lainnya
undang-undang ini menggunakan pengadilan sebagai tempat legitimasi pemaksaan dalam

BP

pengadaan tanah. 105

Provinsi Jawa Timur

Menurut Agus Sekarmadji 106 masih adanya kelemahan terhadap Undang-undang

No. 2 Tahun 2012, salah satunya adalah tentang kriteria kepentingan umum dibandingkan
dengan Keppres No. 55 Tahun 1993 kriteria kepentingan umum yaitu dilakukan oleh
pemerintah selanjutnya dimiliki pemerintah dan tidak untuk mencari keuntungan. Di
dalam Undang-undang No.2 Tahun 2012 ketentuan tidak mencari keuntungan tidak
dimunculkan.
Kemudian hambatan atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Undang-

Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
103

Kurnia Warman, dosen Fakultas Hukum UNAND Padang, Jawaban Koesiner, Padang, Juli 2013.
Hasil wawancara dengan Martias Wanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Agam,
4 Juli 2013.
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Op. Cit. Kurnia Warman.
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Hasil wawancara dengan Lektor Kepala/Kepala Bagian Akademik, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Tanggal 3 Oktober 2013.
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Kepentingan Umum yang ditemui pada saat ini Provinsi Jawa Timur adalah proses
penerbitan penetapan lokasi oleh Gubenur. Berdasarkan Perpres RI No. 71 Tahun 2012
Pasal 47 dijelaskan bahwa Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan
persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/
Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efeksivitas, kondisi geografis, sumber daya
manusia dan pertimbangan lainnya. Dalam hal ini sebaiknya pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang hanya dalam satu wilayah Kabupaten dapat didelegasikan
kepada Bupati. 107
Selain dari penetapan lokasi hambatan atau kendala yang ditemui di lapangan
adalah pada saat musyawarah dalam penetuan harga tanah, dimana masyarakat terkadang
masih kurang menyadari bahwa pembebasan lahan bagi kepentingan umum tidak seperti
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pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak swasta /investor sehingga permintaan harga
kadang melebihi dari harga yang telah ditetapkan oleh Tim penilai harga tanah
(Appraisal)sehingga sulit untuk mencapai kata sepakat. Begitupun ketika penetapan

BP

H

harga tidak sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
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Data berdasarkan Jawaban Kuisioner yang disampaikan pada beberapa Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Timur
tertanggal 26 Agustus 2013.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Secara yuridis kewenangan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum harus didasarkan kepada aturan yang berlaku. Landasan hukum yang
sekarang berlaku sebagai hukum positif masih peralihan aturan hukum lama terhadap aturan
hukum yang baru, secara formal aturan hukum yang berlaku sekarang ini adalah UU No. 2
Tahun 2012 tetapi untuk pelepasan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum yang telah dilakukan menjelang berlakunya undang-undang tersebut masih memakai
ketentuan aturan lama dan hal ini terbukti dilapangan selain itu banyak hal-hal yang menjadi
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kendala didalam pelaksanaan hukum karena dihadapkan pada aspek-aspek non hukum yang

3.

H

terjadi dilapangan , untuk jelasnya seperti terurai dibawah ini.

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 saat ini.

BP

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pemerintah tidak

bisa lagi sewenang-wenang mengambil tanah warga untuk proyek pembangunan.
Undang-undang ini merupakan peraturan pertama yang mengatur secara detail tentang
masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebelumnya, pengaturan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum hanya didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.108
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Kepentingan Umum ini juga mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus
melindungi hak-hak masyarakat akan tanah mereka. Dengan peraturan baru ini,
pemerintah tidak bisa mencabut hak tanah warga secara sewenang-wenang, namun
sebaliknya warga juga tidak bisa memikirkan kepentingan sendiri. Jika tanah warga
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Sultanul Arifin, Plt Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Koran Padang Ekspres, Selasa,
08/01/2013 .

dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan umum, warga wajib menyerahkannya. Tentu
saja dalam prosesnya pemerintah tidak boleh sewenang-wenang.
Masyarakat dilibatkan dari mulai perencanaan, penetapan, hingga pembebasan
lahan. Bahkan jika masih ada yang keberatan, warga juga bisa mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hak mengajukan gugatan diatur dalam pasal 23
ayat 1 undang-undang ini. Selain itu, warga juga dilibatkan dalam penetapan ganti
kerugian. Penetapan dilakukan melalui proses musyawarah yang dilakukan paling lama
30 hari sejak penyampaian hasil penilaian (pasal 37 ayat 1).
Kemudian, warga juga bisa memilih bentuk ganti rugi tanah, tidak hanya berupa
uang tapi bisa juga berupa tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham,
atau kombinasi lain yang disetujui oleh kedua belah pihak (pasal 36). Undang-undang ini

N

tidak hanya melindungi tanah warga, tetapi juga tanah adat. Undang-undang tidak
mengenal istilah pemegang hak, tetapi yang berhak atas tanah, termasuk tanah adat diatur
di situ.

H

Dalam penjelasan pasal 40 disebutkan, pemberian ganti rugi harus diserahkan
langsung kepada pihak yang berhak atas ganti rugi. Undang-undang Pengadaan Tanah ini
pada akhirnya akan memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Jika ada

BP

rencana proyek, pemerintah akan mengumumkan kepada masyarakat, pemilik lahan akan
diajak bicara. Warga bisa menyatakan tidak setuju, lalu dibicarakan. Harganya ditentukan
melalui appraisal yang independent .

Undang-undang ini dapat memperjelas

implementasi pembangunan infrastruktur umum , sehingga tidak ada lagi alasan tidak
mampu untuk membebaskan tanah.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak yang melepaskan
hak atas tanahnya karena digunakan untuk kegiatan pembangunan, hanya dibatasi pada
orang atau badan hukum yang mempunyai hubungan hukum yang konkrit dengan tanah
haknya. Batasan ini dinilai kurang memberikan perlindungan kepada warga masyarakat
bukan pemegang hak atas tanah, tetapi menggunakan tanah tersebut seperti penyewa,
penggarap, pihak yang menguasai dan menempati tanah serta pemilik bangunan, tanaman
dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. 109
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Arie S. Hutagalung, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Makalah
disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Narasumber, BPHN 29 Mei 2013.

Peran serta masyarakat, hendaknya dilakukan tidak hanya pada saat akan
menetapkan besarnya ganti rugi, tetapi juga pada tahap-tahap sebelumnya, seperti
inventarisasi, penyuluhan dan konsultasi, dan lain-lain.
Musyawarah harus sungguh-sungguh dijadikan sarana untuk mempertemukan
perbedaan kepentingan dan keinginan dari pihak yang memerlukan tanah dengan pihak
yang tanahnya diperlukan untuk kepentingan umum.
Oleh karena itu musyawarah dalam pengertian sebagai kegiatan yang
mengandung proses saling mendengar, saling memberi, menerima pendapat, serta
keinginan atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah,
bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan pihak
yang memerlukan tanah, dilaksanakan dengan sukarela dan menjauhkan kondisi

N

psikologis yang menghalangi terjadinya proses tersebut.

Jenis ganti rugi harus memperhatikan fakor-faktor yang bersifat fisik, seperti
tanah, bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan yang

H

bersifat non fisik. Bentuk ganti rugi harus sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam
musyawarah, bentuk ganti kerugian juga harus komprehensif. Ganti kerugian seyogianya
tidak bertumpu hanya pada bentuk uang , tetapi juga bentuk-bentuk lain yang dibutuhkan
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pemegang hak seperti tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari kedua atau
ketiganya, dan bentuk lain yang disepakati.Setelah itu, baru ditentukan besarnya ganti
kerugian berdasarkan bentuk-bentuk yang disepakati. Jika dalam bentuk uang berapa
jumlahnya, dalam bentuk tanah penggantinya berapa luasnya, dalam bentuk pemukiman
kembali seperti apa kualitas lokasi dan sebagainya.
Dengan diterimanya ganti rugi tersebut, maka kehidupan pihak yang melepaskan
tanah, menjadi lebih baik, atau minimal setara dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi
sebelum tanahnya dilepaskan untuk kepentingan umum.

4.

Hambatan Esensial Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
umum Dikaji dari Aspek Budaya Hukum Dan Solusinya.
Melihat dari hasil penelitian dari tiga Provinsi terutama dari aturan yang berlaku
dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
terutama segi aturan hukum masih dalam fase peralihan dari aturan lama yaitu Perpres

No. 65 Tahun 2006 ke aturan yang baru yaitu UU No.2 Tahun 2012, selain itu terjadinya
sentralistik dalam hal kewenangan penentuan lokasi, lebih banyak memberikan
kewenangan kepada pemerintah kabupaten.
Sesuai dengan pendapat Friedman bahwa untuk effektifitas hukum yang memadai
juga perlu adanya dukungan aspek budaya hukum. Secara kultural lembaga pengadaan
tanah untuk kepentingan umum sebagai salah satu cara yang paling sering digunakan
berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi lembaga ini masih sangat diperlukan
untuk menjamin ketersediaan tanah yang diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan
yang sungguh-sungguh mempunyai karakter bermanfaat bagi kepentingan umum. Namun
dari sisi lain pengadaan tanah tersebut harus dihadapkan pada penolakan oleh warga

N

masyarakat, sehingga proses pembangunan untuk kepentingan umum mengalami
beberapa hambatan. Hal ini tentunya berkonsekuensi pada terjadinya stagnasi
pembangunan yang tidak menguntunkan bagi kepentingan bangsa. Hambatan-hambatan

H

tersebut tidak terlepas dengan sejarah pengadaan tanah mulai sejak orde lama dan orde
baru bahkan dalam era reformasipun masih melekat stigma dari masyarakat ,bahwa
proses pengadaan tanah selama ini lebih banyak menyengsarakan masyarakat pelepas

BP

tanah. Dari hasil penelitian lapangan di tiga lokasi yaitu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
,Propinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Barat terdapat persamaan hambatan yang
ditemui .antara lain masih terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum dan penentuan harga ganti rugi terhadap pemilik tanah. Dari
permasalahan dan hambatan tersebut bila dikaji dari aspek budaya hukum dan sejarah
pengadaan tanah, maka dapat di sistematisir beberapa hambatan dalam pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut :
A.

Dominannya kebijakan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan daripada
sebagai pelindung warga masyarakat pemilik tanah.
Tidak seperti halnya pemikiran welfarstaat dimana negara harus memberikan
sebesar-besarnya kesejahteraaan rakyat (the greatest happiness for the greatest
number), tetapi dalam kenyataannya kurang memperhatikan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini terbukti bahwa pemerintah terlalu dominan menentukan

perihal ganti rugi yang seharusnya lebih memperhatikan kepentingan masyarakat
yang melepaskan tanahnya.
Pemerintah yang berdaulat mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai
pelaksana kewenangan hak menguasai negara sebagaimana yang di atur dalam
Pasal 2 ayat 2 UUPA dan sebagai badan hukum publik adalah pelaksana
pembangunan. Dalam melaksanakan kewenangan sesuai amanat Pasal 2 ayat 2
UUPA pemerintah berkewajiban melaksanakan tugasnya untuk mensejahterakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kedudukan yang demikian,
pemerintah direpresentasikan sebagai Badan Pertanahan Nasional, harus
mengukur keberhasilan kebijakan dan pelaksanaannya dengan besarnya
peningkatan kemakmuran rakyat termasuk keberhasilan untuk menjaga tingkat
Kedudukan

N

kemakmuran yang dinikmati oleh pemilik tanah yang terkena pembangunan.
pemerintah

sebagai

badan

hukum

publik

pelaksana

pembangunan melalui Kementerian atau Lembaga Non Kementerian harus

H

melaksanakan pembangunan disektor yang menjadi kewenangannya. Dalam
proses pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksana pembangunan dalam hal
ini pemerintah hanya berkonsentrasi pada ketersediaan tanah .

BP

Dalam kebijakan pengadaan tanah selama ini pemerintah terfokus pada

kedudukannya sebagai pelaksana pembangunan. Pemerintah lebih fokus pada

keberhasilan penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan bagi
kepentingan umum. Konsekuensinya pemerintah kurang memberikan perhatian
kepada kepentingan individu pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah. Hal ini
dapat menimbulkan ketidak simpatikan masyarakat terhadap pemerintah.

B.

Adanya antitesis sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Antitesis sikap dan perilaku masyarakat tersebut berupa penolakkan
terhadap kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah meskipun kebijakan
tersebut sungguh-sungguh dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan umum.
Masyarakat cenderung bersikap skeptis dan penuh kecurigaan, bahwa kebijakan
pelaksanaan pembangunan pemerintah tidak selalu berorientasi pada kepentingan

bangsa atau kepentingan masyarakat banyak, artinya dicurigai hanya untuk
memenuhi kepentingan kelompok tertentu.
Antitesis sikap dan perilaku masyarakat itu berupa juga penolakan terhadap
tindakan represif pemerintah terhadap masyarakat pemilik tanah. Selama orde
baru masyarakat pemilik tanah selalu di hadapkan pada tindakan pemaksaan
ketika terjadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemilik tanah
dihadapkan pada tekanan dalam pelbagai bentuk yang menimbulkan kondisi
ketakutan dan didalamnya terkandung potensi penolakan.
Sikap skeptis, curiga dan ketidakpercayaan pada pemerintah itu
mendapatkan sarananya ketika lahirnya era reformasi yang dimana terjadi
perubahan politik dari pola otoriter kearah demokrasi. Ketertekanan yang di alami

N

masyarakat sebelumnya meletup dalam wujud penolakan

terhadap kewajiban

menyerahkan tanah bagi kepentingan umum. Akibatnya masyarakat pemilik tanah

C.

H

mengajukan tuntutan harga tanah yang tidak masuk akal.
Berkembangnya nilai individualistis dan melemahnya nilai kolektifvistik.
Fenomena ini dapat dicermati dari adanya sikap berani masyarakat untuk
sekalipun untuk kepentingan

BP

menyatakan penolakan menyerahkan tanahnya

umum. Kalaupun masyarakat bersedia menyerahkan tanahnya biasanya menuntut
harga yang tinggi, malah kadang-kadang tidak masuk akal. Artinya sikap ini
menunjukan bahwa masyarakat pemilik tanah tidak ingin mengorbankan
kepentingan dirinya. Kepentingan individunya tidak ingin dikorbankan hanya
untuk sebuah kepentingan kolektif. Masyarakat bersedia menyerahkan tanahnya
untuk kepentingan umum jika kompensasinya sesuai dengan tuntutan mereka.
Pada hakekatnya mereka menyatakan, untuk apa harus berkorban untuk
kepentingan umum, jika kepentingan dirinya tidak terlindungi. Atau dengan
perkataan lain pemilik tanah menyatakan, saya hanya akan menyerahkan tanah
untuk kepentingan umum jika saya mendapat keuntungan .
Ungkapan pernyataan tersebut juga merupakan suatu bentuk antitesis dari
kondisi sebelumya yang selalu menuntut dan memaksa individu pemilik tanah
harus berkorban untuk kepentingan negara. Era reformasi telah memberikan

peluang bagi pengembangan nilai antitesis tersebut, sehingga menyebabkan tidak
mulusnya pengadaan tanah bagi kepentingan umum saat ini. Berkembangya sikap
individualistis tersebut juga berkorelasi dengan kebijakan pemerintah yang selama
ini lebih bersifat liberal dibidang pertanahan. Sedangkan bagi mayarakat yang
berekonomi lemah pemerintah tidak memberikan akses dan aset untuk memiliki
tanah.
Perkembangan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat seperti di atas
menunjukkan terjadinya penyimpangan dari karakter bangsa Indonesia yang
merindukan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Solusi Untuk Mengefektifkan Pelaksanaan pengadaan tanah.

N

Dari uraian di atas terlihat adanya dikhotomis yaitu di satu pihak masyarakat
pemilik tanah cenderung mengutamakan kepentingan individunya dan kurang menaruh
perhatian pada fungsi sosial hak atas tanah, sedangkan di lain pihak pemerintah atas nama

H

kepentingan umum berfokus pada keberhasilan semata-mata pada tugas sektoral,
sehingga kurang peduli terhadap kesejahteraan pemilik tanah yang telah merelakan
tanahnya dipergunakan untuk kepentingan umum.
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Pada hakekatnya untuk mencari solusi, sehingga tercapai upaya maksimal

pengadaan tanah tidak mudah, karena masih sering terjadi perbedaan kepentingan antara
pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah, tetapi perlu di upayakan sebagai bentuk
ikhtiar sebagai berikut :
1.

Harus ada Komitmen Bersama antara Pemerintah dengan Pemilik Tanah
Mengenai Rencana Pembangunan Yang Dikategorikan Sebagai Kepentingan
Umum.
Komitmen tersebut dapat diupayakan melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dengan melibatkan masyarakat di masing-masing wilayah.
Dengan penyusunan RTRW yang transparan dan partisipatif diharapkan:
a.

terdapat suatu komitmen mengenai penetapan ruang-ruang atas tanah yang
diperuntukkan bagi pembangunan yang berkategori kepentingan umum.

b.

melalui penetapan RTRW masyarakat pemilik tanah menya dari

sejak

semula mengenai penggunaan tanahnya dimasa depan, sehingga sejak
awal mereka telah mempersiapkan kemungkinan alih profesi.
2.

Perlu ada Survey Sosial Ekonomi Masyarakat di lokasi yang ditetapkan sebagai
Pembangunan Untuk Kepentingan umum.
Tujuan survei adalah:
a.

Dari survei diharapkan dapat mengetahui kondisi

sosial Budaya

masyarakat terutama aspek keterikatan pada kelompok, pimpinan
informal, aspek individual.
b.

Mengetahui mata pencaharian mayoritas penduduk setempat, tingkat
pendidikan dan keberadaan ekonomi.
Menyampaikan informasi dan tanggapan masyarakat terhadap rencana

N

c.

dan harapan mereka tentang bantuan yang mereka perlukan, agar
kehidupan sosial ekonomi dapat berlangsung terus kearah yang lebih baik.

H

Dari hasil survei dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemberian dukungan
terhadap proses pengadaan tanah dan pengembangan kegiatan ekonomi
masyarakat yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum.
Pengembangan

program

kegiatan

BP

3.

ekonomi

masyarakat

(ekonomi

kerak

yatan), misalnya;
a.

Pemberdayaan ekonomi rakyat pemilik tanah sesuai dengan sektor
kegiatan ekonomi yang dilakukan termasuk memberikan akses dan sumber
pembiayaan dan dukungan pemasaran hasil produk.

b.
4.

Pengembangan ekonomi harus sesuai dengan harapan pemilik tanah.

Kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus harus mengandung
semangat keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dan pemilik tanah
sebagaimana diamanatkan Pasal 6 UUPA. Kebijakan yang mencerminkan
semangat keseimbangan tersebut adalah :
a.

Penekanan norma adanya kewajiban kepada pemilik tanah yang terkena
untuk menyerahkan tanahnya, jika diperlukan untuk pembangunan
kepentingan umum. Sebagai imbangan, pemilik tanah diberi hak untuk
melalukan pengujian melalui pengadilan tentang pemenuhan kreteria

kepentingan

umum

dari

kegiatan

pembangunan

yang

hendak

dilaksanakan.
b.

Penekanan norma yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk
memberikan ganti rugi yang layak, artinya kehidupan pemilik tanah harus
lebih sejahtera baik secara materil maupun secara imateril. Hal ini sebagai
membangun keseimbangan

yaitu pemilik tanah yang sudah dibebani

kewajiban menyerahkan tanahnya.
c.

Untuk merespon semangat era reformasi, maka panitia (P2T) harus
indenpedent, sehingga mampu bertindak netral antara instansi teknis yang
memerlukan tanah dengan pemilik tanah.

Untuk merespons semangat era reformasi, maka proses pengadaan tanah
dilakukan dengan :
a.

N

5.

merespon kondisi psikologis – sosial masayarakat, dimana masyarakat
pemilik tanah tidak ingin dipaksa-paksa, apa lagi ditakut-takuti

agar

H

melepas tanahnya. Harga ganti rugi sebaiknya didasarkan pada harga
pasar.

menghilangkan kerisauan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi
pasca pelepasan tanah, artinya pemerintah harus mendorong dan me

BP

b.

ngawal pemberdayaan ekonomi masyarakat pelepas tanah pasca pem
bangunan proyek kepentingan umum.

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
1.

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilapangan
berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 saat ini dalam kenyataan belum
efektif, karena memang masih dalam transisi, sehingga belum mencapai rasa
keadilan masyarakat yang tanahnya dibebaskan terutama :
-

dari segi prosedur belum melibatkan semua pihak-pihak atau orang-orang
yang berkepentingan yang kehidupannya ada ketergantungan dengan

-

N

tanah itu.
kompensasi atau pengganti kerugian belum ada standar baku yang
diterima oleh rasa keadilan masyarakat atau warga masyarakat yang

H

berkepentingan karena fakta lapangan menunjukan adanya proses ketidak
adilan.
2.

-

Hambatan yang esensial ditemui dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah

BP

A.

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dikaji dari aspek Budaya
Hukum adalah berupa :
a.

Hambatan non teknis yang ditemui dilapangan :
•

Masih terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum .

•

Sulitnya menyatukan kesepakatan tentang penentuan
besarnya ganti rugi pelepasan tanah karena adanya
perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan.

•

Adanya pihak ketiga atau mafia tanah yang memanfaatkan
upaya pencapaian kesepakatan tersebut untuk kepentingan
bisnis , sehingga sulit di capai harga ganti rugi yang
disepakati antara panitia(pemerintah) dengan pemilik tanah
(masyarakat).

b.

Adanya antitesis sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan
pemerintah.

c.

Berkembangnya nilai individualistis dan melemahnya nilai
kolektifvistik.

d.

Dominannya

kebijakan

pemerintah

sebagai

pelaksana

pembangunan daripada sebagai pelindung warga masyarakat
pemilik tanah.
-

Solusi untuk mencapai upaya maksimal pelaksanaan pengadaan tanah
antara lain berupa :
a.

Adanya Komitmen Bersama antara Pemerintah dengan Pemilik

b.

N

Tanah.
Adanya Survey Sosial Ekonomi Masyarakat

di lokasi yang

ditetapkan sebagai Pembangunan Untuk Kepentingan umum.
Pengembangan program kegiatan ekonomi masyarakat (ekonomi

H

c.

kerakyatan).

d.

Kebijakan pengadaan tanah untuk keseimbangan hak dan

BP

kewajiban antara pemerintah dan pemilik tanah.

e.

B.

Merespons semangat era reformasi

Saran
1.

Ganti kerugian sebaiknya bukan berdasarkan NJOP tetapi ganti kerugian yang
adil adalah ganti kerugian yang sesuai dengan harga pasar atau harga kesepakatan.

2.

Ganti kerugian atas tanah seharusnya lebih tinggi dari harga pasar untuk
penghargaan kepada pemilik tanah yang telah bersedia mengorbankan haknya
kepada Negara, mengingat harga tanah cendrung meningkat terus.

3.

Masih perlu dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan Undang-Undang No. 2
Tahun 2012 baik terhadap panitia pelaksana dan kepada masyarakat, sehingga

terdapat suatu persamaam persepsi mengenai pengertian, makna,

BP

H

N

prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

tujuan dan
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