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  BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya kebutuhan akan tanah akhir-akhir ini salah satu penyebabnya 

adalah semakin giatnya dilakukan pembangunan oleh masyarakat. swasta dan 

pemerintah. Pembangunan yang dilakukan mulai dari mendirikan rumah tinggal, 

gedung perkantoran hingga fasilitas umum. Kebutuhan akan tanah tersebut untuk 

keperluan berbagai macam aspek guna pemerataan pembangunan diberbagai lapisan 

masyarakat, terutama pembangunan fisik baik di desa maupun kota. Pembangunan 

tersebut dilakukan dalam rangkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia demi 

terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.  

Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah yang disebabkan oleh 

pembangunan inilah menyebabkan permintaan atau kebutuhan akan tanah semakin 

meningkat. Tanah yang merupakan modal dasar dalam pembangunan, seperti dalam 

pelebaran jalan, mendirikan gedung sekolah dan sebagainya. Akan tetapi banyaknya 

tanah yang tersedia untuk keperluan pembangunan sangatlah terbatas. Untuk itulah 

perlu kiranya untuk diatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan 

pembangunan sebagaimana disebutkan diatas. 

Hukum di Indonesia di bentuk berdasarkan pertimbangan keadilan 

(gerechtigkeit) dan juga untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtssicherheit) dan 
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kemanfaatan (zweckmassigkeit). Keadilan ini berkaitan dengan pendistribusian hak 

dan kewajiban, diantara sekian hak yang dimiliki manusia terdapat hak yang bersifat 

mendasar yang merupakan anugerah alamiah langsung dari Allah, SWT, yaitu hak 

asasi manusia atau hak kodrati manusia, semua manusia tanpa pembedaan ras, suku, 

bangsa, agama, berhak mendapatkan keadilan, maka di Indonesia yang notabene 

adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum 

positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah 

penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan 

masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang 

akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang 

ada di Indonesia.1  

Mengacu pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil 

amandemen keempat dinyatakan bahwa: ”bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”. Bunyi pasal ini mengandung makna bahwa di dalamnya 

memberikan kekuasaan2 atau kewenangan pada negara dalam hal ini pemerintah  

                                                 
1 www.badilag.com , Huda Lukoni, S.H.I., S.H., filsafat hukum dan perannya dalam pembentukan 
hukum di indonesia. 
2 www.wikipedia.com, memberikan definisi Kekuasaan sebagai  kewenangan yang didapatkan oleh 
seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang 
diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan 
seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan 
keinginan dari pelaku  atau Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk 
berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Dalam pemerintahan 
mempunya makna yang berbeda: "kekuasaan" didefinisikan sebagai "kemampuan untuk 
mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bila tidak dilakukan", akan tetapi 
"kewenangan" ini akan mengacu pada klaim legitimasi, pembenaran dan hak untuk melakukan 
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untuk mengatur dan memberdayakan sumber daya alam yang terkandung di wilayah 

negara kesatuan Republik Indonesia yang diabdikan bagi kesejahteraan segenap 

rakyat Indonesia. 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini juga merupakan konsep dasar hak menguasai 

tanah oleh negara (yang untuk selanjutnya disebut sebagai HMN). Menurut Pasal 2 

Undang-Undang Pokok Agraria (yang untuk selanjutnya disebut sebagai UUPA), 

HMN hanya memberi wewenang kepada negara untuk:  

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;  

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa;  

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 
angkasa. 

 

Peraturan perundang-undangan di bidang agraria, memberi kekuasaan yang 

besar kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia, 

sehingga berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah. Oleh 

karena itu, di kalangan ahli hukum timbul gagasan untuk membatasi wewenang 

                                                                                                                                           
kekuasaan. Sebagai contoh masyarakat boleh jadi memiliki kekuatan untuk menghukum para kriminal 
dengan hukuman mati tanpa sebuah peradilan sedangkan orang-orang yang beradab percaya pada 
aturan hukum dan perundangan-undangan dan menganggap bahwa hanya dalam suatu pengadilan yang 
menurut ketenttuan hukum yang dapat memiliki kewenangan untuk memerintahkan sebuah hukuman 
mati. Dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, kekuasaan telah dijadikan subjek penelitian dalam 
berbagai empiris pengaturan, keluarga (kewenangan orangtua), kelompok-kelompok kecil 
(kewenangan kepemimpinan informal), dalam organisasi seperti sekolah, tentara, industri dan birokrat 
(birokrasi dalam organisasi pemerintah) dan masyarakat luas atau organisasi inklusif, mulai dari 
masyarakat yang paling primitif sampai dengan negara, bangsa-bangsa modern atau organisasi 
(kewenangan politik). 
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negara yang bersumber pada HMN.3  Kewenangan yang dimiliki oleh negara atas 

                                                 
3Supriadi, hukum agraria, sinar grafika, Palu, 2006 hal 59-61. Budi Harsono memberikan penjelasan 
tentang HMN atas tanah sebagai berikut : 

a. sebutan isinya 
hak menguasai dari negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada lembaga hukum 
dan hubungan hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia, sesuai ketentuan dalam 
pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA. dalam penjelasan umum II UUPA disebutkan bahwa UUPA 
berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 
(3) UUD 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun negara 
bertindak sebagai pemilik tanah. adalah lebih tepat jika negara bertindak selaku Badan 
Penguasa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas tersebut negara merupakan organisasi 
kekuasaan rakyat yang tertinggi. sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi, maka 
yang terlibat sebagai petugas bangsa tersebut bukan hanya petugas legislatif dan eksekutif, 
tetapi penguasa yudikatif 

b. kekuasaan legislatif 
kekuasaan legislatif tercakup di dalamnya pengertian mengatur dan menentukan. Kekuasaan 
mengatur dan menentukan tersebut dilaksanakan oleh badan-badan legislatif pusat, seperti 
MPR yang mengeluarkan ketentuan dalam bentuk penetapan, pemerintah dengan persetujuan 
DPR mengeluarkan ketentuan dalam bentuk undang-undang. Presiden mengeluarkan 
kebijakan dalam bentuk keputusan presiden dan menteri yang berwenang di bidang 
pertanahan dalam bentuk peraturan menteri 

c. kekuasaan eksekutif  
kekuasaan eksekutif yang tercakup dalam pengertian menyelenggarakan dan menentukan 
dilakukan oleh presiden dibantu oleh menteri atau pejabat tinggi lain yang bertugas di bidang 
pertanahan. kewenangan ini sebagian dapat ditugaskan pelaksanaannya kepada para pejabat 
pusat yang bertugas didaerah dalam rangka dekonsentrasi 

d. kekuasaan yudikatif 
kekuasaan yudikatif bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa tanah, baik diantara rakyat 
sendiri maupun diantara rakyat dan pemerintah melalui badan Peradilan Umum (UU no. 2 
tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004) , 
dan peradilan tata usaha negara (UU No. 5 tahun 1968 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 
tahun 2004)  

e. pemegang haknya 
subjek dari hak menguasai negara atas tanah adalah Negara Republik Indonesia, sebagai 
organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia 

f. tanah yang dihaki 
hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah RI, baik tanah-tanah yang 
tidak atau belum, maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan yang oleh UUPA 
disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara (pasal 37, 41, 43, dan 49) 

g. terciptanya hak menguasai dari negara 
hak menguasai dari negara merupakan tugas kewenangan bangsa Indonesia, yang dilakukan 
oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada waktu menyusun UUD 1945 dan membentuk Negara 
Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. oleh karena itu, hak menguasai dari negara 
sebagai hukum tercipta pada waktu diciptakan hubungan hukum konkrit antara negara dan 
tanah Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 

h. pembebanan hak menguasai negara 
hak menguasai negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. akan tetapi, tanah negara 
dapat diberikan dengan suatu hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberian hak atas tanah 
kepada seseorang atau badan hukum, bukan berarti bahwa negara melepaskan hak menguasai 
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pengelolaan bumi, kekayaan alam yang pada realita dilaksanakan oleh pemerintah 

baik pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan-kebijakan (policy making/ 

beleid maken) dilandasi nilai-nilai filosofi Pancasila seperti: ke Tuhanan, 

kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan. Nilai-nilai sebagaimana disebut menurut 

segolongan ahli hukum merupakan serangkain nilai-nilai fundamental   (a 

fundamental values) karena bisa diketemukan di semua sistem hukum di dunia. 

Banyaknya sengketa mengenai tanah diantara kelompok-kelompok yang ada 

di masyarakat yang sangat mengharap suatu keadilan, adapun ukuran keadilan itu 

subyektif dan relatif. Subyektif karena ditentukan oleh manusia (hakim) yang 

mempunyai wewenang untuk memutuskan, namun tidak mungkin memiliki 

kesempurnaan yang absolut. Relatif karena bagi seseorang dirasa sudah adil. 4 

Dalam sengketa tanah masalah yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh 

faktor tarik menarik kepentingan yang ada di dalam masyarakat, untuk menentukan 

siapa yang paling berhak dalam memanfaatkan fungsi tanah demi kepentingan 

                                                                                                                                           
negara tersebut dari tanah yang bersangkutan. tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan 
negara. negara tidak melepaskan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 UUPA 
terhadap tanah-tanah yang bersangkutan 

i. pelimpahan pelaksanaannya kepada pihak lain 
hak menguasai negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi pelaksanaannya dapat 
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang 
hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain Kepada 
pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, pelimpahan pelaksanaan 
sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga dilakukan kepada apa yang disebut badan-
badan otorita dan perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan daerah, dengan 
pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan hak pengelolaan. 

j. hak menguasai dari negara tidak akan hapus 
hak menguasai dari negara sebagai pelimpahan hak bangsa, tidak akan hapus, selama Negara 
Republik Indonesia masih ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 

4 ITB Center Library, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Untung Surapati (Studi Di 
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masing-masing kelompok marjinal, kelompok pengusaha atau pemilik modal dan 

kelompok struktur pemerintah. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu 

jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan akan tanah 

yang digunakan untuk pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

mengambil milik rakyat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) pada pasal 6 telah disebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai 

fungsi social.5 

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, sehingga 
bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun 
bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam ketentuan sama 
sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Kepentingan masyarakat dan 
kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi hingga pada akhirnya 
akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi 
rakyat seluruhnya. Berhubungan dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu 
hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar 
bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya.6 

Sengketa atau konflik dibidang pertanahan di wilayah perkotaan dan wilayah 

kaya mineral biasanya disebabkan oleh meningkatnya arus urbanisasi, pembangungan 

infrastuktur dan lain sebagainya. berikut ini adalah beberapa contoh permasalahan 

atau sengketa di bidang pertananahan yang terjadi di Indonesia.7 

                                                                                                                                           
Desa Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan), Rahayu Pudjaningrum, 2002-12-28 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus gunawan, Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 3-7  
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1. Sengketa tanah dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) 

a. Pada tahun 2006 terjadi sengketa antara pedagang pasar kembangsari lama 

(Semarang) dengan TNI. Tanah yang dihuni oleh lebih dari 83 kepala 

keluarga dan 500 orang tersebut di klaim oleh pihak TNI-AD dan akan 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur TNI-AD, sehingga para 

pedagang dipindahkan ke pasar Kembangsari Baru. 

b. Pada tahun 2007, di Pasuruan jawa Timur terjadi bentrok antara warga 

sekitar dengan TNI-AL. Bentrokan ini terjadi karena warga merasa 

dibohongi olah pihak TNI-AL yang telah membeli lahan kepada warga 

seluas 539 ha pada tahun 1960 untuk digunakan sebagai pusat pendidikan 

TNI-AL, namun pada kenyataannya tanah tersebut disewakan kepada 

perusahaan swasta untuk area perkebunan. Dalam bentrokan ini memakan 

korban jiwa 4 orang warga tewas dan 8 orang luka 

2. Sengketa tanah dibidang perkebunan dan kehutanan 

a. Sengketa antara masyarakat adat talang tujuh bawah tangga (Riau) 

dengan PT Bukit Betabuh Sungai indah, sengketa ini terjadi karena 

tanah hak ulayat masyarakat adat di desa tersebut seluas 6.600 ha 

hilang karena area tanah tersebut yang samula merupakan area HPH 

diubah menjadi HTI, hal ini bertentangan dengan konsesi yang 

terdapat dalam UU No. 41 tahun 1999 
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b. Sengketa yang terjadi di Pandeglang (Jawa barat) antara petani dengan 

perum perhutani pada tahun 1999, dimana tanah warisan milik salah 

seorang warga yang telah diolah dan dikelola selama bertahun-tahun, 

pada era orde baru klaim dan dikuasai oleh perhutani. 

3. Sengketa tanah untuk pendirian fasilitas umum 

pada tahun 2005 terjadi bentrok antara masyarakat dengan Pemprof DKI 

Jakarta, sengketa ini terjadi berkaitan dengan pembangunan jalur busway, 

hal ini disebabkan karena pembebasan lahan warga untuk jalur busway 

tersebut tidak disertai dengan pemberian ganti rugi. 

Pembebasan lahan untuk pembangunan demi kepentingan umum sekarang ini 

sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah dengan alasan bahwa 

pembebasan tersebut merupakan tuntutan pembangunan untuk fasilitas umum. Hal ini 

dilakukan walaupun harus mengorbankan masyarakat. Padahal, selama ini dalil 

kepentingan umum lebih banyak dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, sementara 

masyarakat yang tanahnya digusur bertambah menderita. Salah satu yang 

menyebabkan masyarakat bertambah menderita adalah ganti rugi yang kurang 

memadai karena tidak mempertimbangkan kehidupan mereka. Hal-hal di atas 

berlangsung di tengah-tengah masih kuatnya konsep religio-magis pada sejumlah 

kalangan masyarakat adat dalam melihat hubungan manusia dengan tanah.  
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Pengadaan tanah atas nama pembangunan tampaknya menjadi salah satu 

masalah krusial di Indonesia. Ia seperti penyakit kronis dalam kata pembangunan itu 

sendiri. Atas nama negara, Pemerintah merasa punya hak mengambil tanah milik 

penduduk terlepas apakah pemilik setuju atau tidak. Penduduk acap kali komplain 

kompensasi yang ditawarkan Pemerintah terlalu kecil, sehingga mereka enggan untuk 

melepas hak milik.8 Tentu saja, Pemerintah yang akan lebih sering menang. Ia punya 

senjata ampuh dan obat mujarab: kepentingan umum. Dengan berlindung di balik 

jargon kepentingan umum, Pemerintah berada dalam posisi di atas para pemilik 

tanah. Ironisnya, jargon itu pula yang sering dipakai perusahaan swasta jika butuh 

tanah luas di suatu wilayah. Makna kepentingan umum dalam praktik menjadi kabur.9 

Kepentingan umum merupakan hal yang abstrak, mudah dipahami secara teoretis 

tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasikan, Pemberian makna 

kepentingan umum tampaknya seiring sejalan dengan orientasi kebijakan pemerintah.  

Ketika orientasinya lebih difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, maka 

kepentingan umum cenderung didefinisikan secara luas. Sebaliknya, bila 

pertumbuhan ekonomi tidak menjadi fokus, kepentingan umum cenderung 

didefinisikan secara sempit, Kecenderungan terakhir adalah bahwa suatu kegiatan 

bersifat kepentingan umum jika hal itu berkaitan dengan kesehatan, keamanan, atau 

kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh badan legislatif. 

 

                                                 
8 Gunanegara,  2008, Rakyat & Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (Pelajaran 
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Pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk 

kepetingan umum di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yang ditempuh 

adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah (oleh 

pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) 

inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah.10 

Peranan hukum dalam pembangunan yang serba cepat saat ini sangat penting. 

Keterlibatan hukum yang semakin aktif dalam persoalan-persoalan kehidupan bangsa 

dan negara, membawa pengaruh pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif 

sebagai sarana menyusun tata kehidupan baru tersebut. Hal ini bisa dilihat dari segi 

pengaturan oleh hukum, baik dari segi legitimasinya maupun efektifitas 

penerapannya. Oleh karena itu paradigma yang muncul adalah pergeseran dari 

bagaimana mengatur melalui prosedur hukum ke arah bagaimana pengaturan itu, 

dengan tujuan agar dalam masyarakat timbul efek-efek yang memang dikehendaki 

oleh hukum. 

Pada zaman Hindia Belanda pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur 
dalam dua peraturan perundang-undangan, yakni: 

1. Peraturan yang termuat dalam Bijblad Nomor 11372 jo. Blijblad 
Nomor 12746, dan 

2. Onteigeningsordonantie yang termuat dalam Staatsblad Nomor 574 
Tahun 1920. 

3. Berdasarkan Onteigeningsordonantie, pemerintah berkewajiban untuk 
menyatakan terlebih dahulu adanya kepentingan umum 
(nutsverklaring) dalam suatu ordonantie, sebelum dilakukan 
pengadaan tanah dengan pencabutan. Dengan demikian dalam 

                                                                                                                                           
Filsafat, Teori Ilmu, dan Jurisprudensi), PT Tatanusa, Jakarta 
9 Ibid. 
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penentuan kepentingan mana yang dianggap kepentingan umum 
dimonopoli pemerintah tanpa diketahui masyarakat terutama 
pemegang hak atas tanah.11 

Kegiatan pengadaan tanah ini sudah sejak lama dilakukan, bahkan sudah 

dikenal sejak zaman Hindia Belanda dahulu melalui Onteigenings Ordonnatie.12  

Istilah "kepentingan umum" dan ekuivalennya disebut dalam Pasal 18 UUPA13 yang 

berbunyi “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”.  

UU No 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 UU ini 

mengatur kepentingan umum dalam suatu pedoman umum. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah 

Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya. Undang-Undang ini mengartikan 

kepentingan umum secara luas yaitu : 

1. Kepentingan bangsa dan Negara; 

2. Kepentingan bersama dari rakyat; dan 

                                                                                                                                           
10 pasal 1 Keppres No. 55 tahun 1993 
11 Harian online kabar indonesia, Muslimin Beta, hukum pengadaan tanah berperspektif islam, 13 
Desember 2009 
12 Staatsblad 1920 nomor 574 
13 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 
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3. Kepentingan pembangunan (pasal 1). 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sejak tahun 1961 sampai dengan  

sekarang telah berlaku Undang-undang No. 20 Tahun 196114, kemudian dilanjutkan 

dengan  kebijakan pemerintah melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (yang untuk 

selanjutnya disebut sebagai PMDN) No. 15 Tahun 1975,  kemudian dicabut dan 

diganti dengan Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan  Tanah Bagi 

Kepentingan Umum. Namun dengan berlakunya ketentuan tersebut dalam  proses 

pelaksanaannya tetap menimbulkan konflik dalam masyarakat. Untuk itu perlu dikaji  

ulang keberadaan dari Keppres No. 55 Tahun 1993 karena dianggap kurang 

merepresentasikan nilai-nilai keadilan dan tidak lagi sejalan dengan perkembangan 

zaman, kemudian dirubah dengan dikeluarkanntya Peraturan presiden (untuk 

selanjutnya disebut sebagai Perpres) nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah 

bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Perpres dianggap lebih 

represif dibandingkan dengan Keppres sebelumnya di antaranya adalah mengenai 

alasan pengadaan tanah, cara pengadaan tanah, pembangunan macam apa yang 

diperkenankan, dan penyelesaian ganti rugi melalui musyawarah. Tetapi perubahan 

yang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam peraturan 

sebelumnya ternyata semakin menimbulkan polemik baik dalam tataran teoritis 

                                                 
14 Dalam UU No. 20 tahun 1961 tersebut memang tidak disebutkan secara spesifik mengenai 
pengertian dari kepentingan umum, namun dalam pasal 1 disebutkan “Untuk kepentingan umum, 
termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula 
kepenngan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri 
Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan 
benda-benda yang ada diatasnya”. 
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maupun dalam tataran aplikasinya, dengan adanya Perpres ini telah melegalkan 

penggusuran dan pengusiran paksa kepada warga.  

Penggusuran selalu menyisakan penderitaan dan kemiskinan. Penggusuran 
tempat tinggal di beberapa tempat, seperti Rawasari menyisakan para 
tunawisma yang kebingungan harus tinggal dimana. Demikian juga dengan 
para pedagang di pasar itu yang harus mencari lokasi berjualan baru yang 
belum tentu mendatangkan banyak pembeli. Namun, apa yang terjadi dengan 
lahan-lahan gusuran tersebut. Beberapa lahan gusuran memang telah ditanami 
pepohonan untuk taman kota. Tapi beberapa lahan gusuran yang lain 
terbengkalai begitu saja pasca penggusuran. Lihat saja kondisi Taman Ayodya 
Bintaro Jakarta Selatan. Dulunya, taman itu adalah lokasi berjualan pedagang 
ikan dan bunga. Selanjutnya dengan alasan untuk kepentingan umum, petugas 
trantib dan satpol PP tanpa ampun menggusur para pedagang. Namun, apa 
yang terjadi setelah itu? Taman Ayodya yang dijanjikan akan dijadikan 
kawasan hijau tak kunjung dibangun. Kawasan itu hanya teronggok begitu 
saja, bahkan puing-puing sisa penggusuran pun masih menumpuk di sana. 
Padahal sudah hampir 3 bulan sejak penggusuran dilakukan pada 18 Januari 
lalu. Selain itu, tempat itu saat ini tidak mendapatkan penerangan karena kabel 
listrik ikut tergaruk saat penggusuran. Dengan demikian, sangat 
memungkinkan terjadi tindakan kriminal karena kondisi yang gelap dan 
sepi.15 

 
Peraturan dibidang pengadaan tanah khususnya yang bertujuan untuk 

kepentingan umum pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat 

sebagai pemilik tanah, tetapi dalam tataran aplikasi ternyata semakin menimbulkan 

polemik dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Keberadaan peraturan ini dijadikan 

senjata bagi pemerintah untuk melegalkan tindakanya dengan bertamengkan Perpres 

No. 35 tahun 2005 tersebut. 

 
 
 

                                                 
15 Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia, Penggusuran tidak memiliki orientasi yang jelas, Senin, 
14 April 2008 
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Menurut Guru Besar Hukum Agraria Universitas Trisakti Boedi Harsono, 
Perpres No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum terlalu banyak bolongnya. Salah satunya adalah 
mengenai definisi kepentingan umum yang hanya didefinisikan sebagai 
"kepentingan sebagian besar masyarakat". Definisi kepentingan umum dalam 
Keppres No 55/1993 justru lebih maju. Ada tiga faktor yang menjadi dasar 
kepentingan umum, yakni dilakukan pemerintah, dimiliki pemerintah dan 
tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan dalam Perpres 36/2005, syarat 
"tidak untuk mencari keuntungan" tidak dicantumkan. 
Keppres No 55/1993 mengatur jenis pembangunan untuk kepentingan umum 
dalam 14 jenis, maka di Perpres 36/2005 ini proyek yang dikategorikan 
kepentingan umum berkembang menjadi 21 buah, seperti jalan tol, sarana 
olahraga, rumah susun sederhana, tempat pembuangan sampah dan 
pertamanan.16 
 
Pengadaan tanah untuk pembangunan terakhir diatur melaui Perpres No. 65 

tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No. 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan adanya perpres ini 

diharapkan segala problematika yang ada dalam pengadaan tanah sebelumnya tidak 

terulang kembali. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang ada sejak 

dikeluarkannya Keppres Nomor 55 Tahun 1993, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan 

Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “KAJIAN 

YURIDIS HISTORIS KOMPARATIF PENGATURAN PENGADAAN 

TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI 

KEADILAN BAGI MASYARAKAT ” . 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dipaparkan, adapun 

permasalahan yang diangkat dalam tesis  ini adalah: 

1. Bagaimanakah perbandingan antara Keppres Nomor 55 Tahun 1993, 

Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang 

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum? 

2. Bagaimanakah Keppres Nomor 55 Tahun 1993, Perpres Nomor 36 Tahun 

2005 dan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum, mewujudkan nilai-nilai keadilan 

bagi masyarakat? 

C.  Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan antara Keppres Nomor 

55 Tahun 1993, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 

tahun 2006 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum; 

2. Untuk mengetahui dan memahami Keppres Nomor 55 Tahun 1993, 

Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang 

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, 

mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat; 

 

 

                                                                                                                                           
16 Jaringan informasi kebijakan publik menguat refisi Perpres No. 35 Tahun 2005, jum’at, 24 Juni 2005 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran untuk kepentingan 

pendidikan dan pengajaran, dalam upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang Hukum pertanahan; 

2. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi aparatur pemerintahan 

khususnya legislatif dalam menyusun peraturan hukum pertanahan dan 

penerapannya; 

3. Dan untuk menyelesaikan studi Strata-2 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

E.     Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan Penulisan ini, peneliti membaginya dalam 5 (lima) 

bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis 

sehingga dapat dengan mudah untuk di pahami, adapun sistematika Penulisan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan terdiri dari latar belakang kemunculan 

gagasan yang terangkai dengan rumusan permasalahan sebagai dasar 

pemilihan judul Penulisan. Untuk memperkuat gagasan dan makna pentingnya 

tulisan ini, maka penulispun menyertakan tujuan dilakukannya Penulisan 

sehingga dalam proses pembahasan tidak jauh menyimpang dari tujuan 

Penulisan dimaksud, dan tidak lupa bab pendahuluan ini penulis akhiri dengan 

sistematika Penulisan dengan harapan dapat mempermudah mempelajari hasil 
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Penulisan ini.   

 BAB II METODE PENULISAN  

Untuk memenuhi tujuan Penulisan ini penulis menggunkan Metode 

Penulisan yang digunakan dengan ragam pendekatan, yang disertai dengan 

deskripsi data-data maupun bahan hukum yang menjadi acuan dasar dalam 

menganalisa 

 BAB III TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab tinjauan pustaka terdiri dari definisi dan teori-teori tentang 

peraturan perundangan, pertanahan, masyarakat, keadilan, bangunan dan 

pembangunan  yang terakhir adalah sejarah pengaturan pengambilan tanah 

rakyat di Indonesia  

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab pembahasan peneliti akan membahas dan mengkaji tentang 

Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang pertanahan 

khususnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

yang diawali dengan membandingkan antara Keppres Nomor 55 Tahun 1993, 

Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang 

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kemudian 

dilanjutkan dengan membahas nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam 

ketiga peraturan perundang-undangan tersebut. 
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BAB V PENUTUP 

Bab terakhir ini peneliti meyajikan satu kesimpulan dari seluruh 

analisa dan pembahasan yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya, 

sekaligus peneliti tutup dengan beberapa saran-saran dengan harapan dapat 

memberikan kontribusi positif dalam khasanah keilmuan hukum pada 

umumnya, dan di bidang hukum tata ruang pada khususnya. 

 


