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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin 

meningkat, hal ini dikarenakan pembangunan nasional yang dilaksanakan 

dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, 

inisudah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan sarana dan prasarana 

pendukung (infrastruktur) dalam segala bidang dan sektor. Pembangunan 

tersebut sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan 

dikehendaki.  

Proses pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan segala potensi 

yang dimiliki yaitu kondisi geografis, sumber daya modal dan sumber 

kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, melalui suatu 

langkah pemanfaatan potensi yang menyeluruh sehingga semua kebutuhan 

pembangunan terpenuhi, dengan tetap memperhatikan terciptanya kondisi 

kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat.1 Dalam hal ini adalah 

1Andik Dwi Tantono, 2007, Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Jalan Tol, Skripsi, Fakultas Hukum, UMM,Hal. 1 
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pembangunan yang meliputi sarana dan prasarana pemerintah seperti 

:Jalan,jembatan, pasar, pertanian, danirigasi2. 

Termasuk dalam kegiatan pembangunan nasional itu sendiri adalah 

pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan 

umum ini dibedakan menjadi dua yaitu pembangunan selain untuk kepentingan 

umum dan pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk 

kepentingan umum dilakukan dengan pembebasan hak atas tanah dengan 

memberikan ganti kerugian, sedangkan pembangunan selain untuk kepentingan 

umum dilaksanakan dengan jual beli3. Pembangunan untuk kepentingan umum 

ini sendiri tidak terlepas dari permasalahan utamanya yaitupengadaan tanah. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka yang tidak kalah pentinya 

adalah masalah pertanahan. Pada hakekatnya tanah merupakan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, sehingga bagi bangsa Indonesia sudah selayaknya 

penggunaan tanah harus sebesar-besarnya untuk kepentingan hajat hidup orang 

banyak. 

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang 

disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. 

Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan 

bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan 

                                                             
2 Ase Satria, 2015, Teori Pembangunan (Definisi Pembangunan Fisik dan Pembangunan Non 

Fisik di dalam Kehidupan Masyarakat, Jurnal IPS diakses 19 September 2016. Pukul 01.25 WIB 
3Boyyendratamin, 2012, Pengadaan Tanah Selain untuk Kepentingan Umum Pasca 

Diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2012, Jurnal Hukum, diakses 18 September 2016. Pukul 
17.50 WIB.  
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bumi saja4. Oleh karena itu atas dasar pemikiran tersebut, maka negara 

memiliki kewenangan untuk menguasai tanah, meningat tanah merupakan 

salah satu unsur ruang yang sangat strategis dan pemanfaatanya terkait dengan 

penataan ruang wilayah.  

Kewenangan negara untuk menguasai tanah ini dapat dilihat dalam 

ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945Negara Republik 

Indonesiayang berbunyi : 

“bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 
Hak menguasai negara atas tanah ini memiliki dasar wewenang didalam 

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UUPA yang berbunyi : 

“bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekuasaan alam yang terkandung 

didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat.” 

 
Menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA, negara diberi wewenang untuk : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 
dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 

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

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

Dan juga Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 melalui 

Pasal 18, memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan 
                                                             
4Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Nasional (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jakarta, Djembatan, Hal 18 
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menentukan : untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 

negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut, 

dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur oleh 

undang-undang. 

Sejauh ini landasan yuridis yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum telah banyak mengalami 

perkembangan. Mulai dari Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, 

kemudian Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, kemudian digantikan lagi 

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan sampai pada yang 

terakhir yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini di buat 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945, dan untuk pembangunan yang pengadaannya dilaksanakan dengan 

prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. 

Untuk mendukung hal tersbut didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 terdapat beberapaasas yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakatnya dan untuk mengurangi konflik atau akar masalah yang sering 

timbul akibat dilaksanakannya pengadaan tanah untuk pembangunan 

kepentingan umum. Asas tersebut antara lain5 : 

a. Asas keadilan, yang dimaksud denga  asas keadilan adalah memberikan 

jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam 
                                                             
5Umar Said Sugiharjo,dkk, 2014, Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk 

Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi, Malang, Hal 69. 
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proses pengadan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat 

melangsungkan kehidupan yang lebih baik. 

b. Asas kepastian, yang dimaksud dengan asas kepastian adalah 

memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses 

pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada 

pihak yang berhat untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. 

c. Asas kesejahteraan, yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah 

bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai 

tambah bagi berlangsungnya kehidupan pihak yang berhak dan 

masyarakat secara luas. 

Biasanya masalah atau konflik yang timbul dari pelaksanaan pengadaan 

tanah itu terkait dengan tidak kesesuaian dalam hal pemberian ganti rugi. 

Adakalanya masyarakat sering kali meminta ganti kerugian yang lebih tinggi 

daripada yang ditawarkan oleh panitia. Oleh karena itu permasalahan yang 

menyangkut tentang pengadaan tanahperlu diadakan penelitian terlebih dahulu 

terhadap segala keterangan dan data-data yang diajukan di dalam mengadakan 

taksiran akan ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah yang akan 

dikenakan tersebut agar sesuai dengan asas yang tertera didalam Undang-

Undang tersebut di atas.Adapaun bentuk ganti kerugian menurut Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang dapat diberikan berupa : (a). Uang, (b). 

Tanah Pengganti, (c). Pemukiman Pengganti, (d). Kepemilikan Ssaham, (e). 

Bentuk lain yang disetujui para pihak yang bersangkutan. 
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Seperti halnya dalam kasus yang pertama ini adalah di Kabupaten 

Jombang yang akan melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan 

tol Kertosono-Mojokerto yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan arus 

lalu lintas maupun untuk mempercepat sarana hasil pertanian antar daerah, 

akan tetapi dalam realisasinya masyarakat setempat menolak ganti kerugian 

yang ditawarkan oleh pemerintah karena menurut masyarakat setempat tidak 

adanya sosialisasi dan terjadi kesalahan administrasi dalam pemberian ganti 

kerugian tersebut dan tidak adanya surat peringatan atau pemberitahuan untuk 

mengosongkan rumah dari pengadilan sebelum pelaksanaan eksekusi. 

Masyarakat menolak ganti kerugian yang ditawarkan oleh pemerintah dengan 

harga Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 /m2 dan masyarakat meminta 

ganti kerugian seharga Rp. 700.000 sampai dengan Rp. 900.000 /m2 dengan 

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) senilai Rp. 275.000 /m2.6 

Kemudian kasus yang kedua pada Bandara Sultan Iskandar Muda telah 

beroperasi sejak tahun 1943 dan tahun 2005-2007 dilakukan pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum Pengembangan Bandara Internasional Sultan 

Iskandar Muda Provinsi Aceh. Dimana proses ganti rugi harga tanah dilakukan 

tidak sesuai hasil musyawarah mengenai letak, lokasi bidang tanah dan macam 

hak atas tanah yang penetapan harga ganti rugi tanah dibedakan atas tiga ring. 

Ring I dimulai dari pinggir jalan hitam dengan jarak 0-50 meter, Ring II 

berjarak 50-100 meter, dan Ring III jaraknya 100 meter sampai seterusnya. 

Karena terbatasnya tersedia dana pada Anggaran Pendapatan Belanja 

                                                             
6Surya Online, Rabu 2 Oktober 2013, 18.38 WIB 
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Kabupaten (APBK) Aceh Besar, maka dilakukan pembebasan tanah selama 3 

tahun sejak 2005-2007 dengan luas keseluruhan mencapai 237.739 m2. 

Pembebasan tanah tahun 2005 ditentukan harga ganti rugi sebesar Rp 150.000,- 

/m2 dan berhasil dibebaskan seluas 90.589 m2. Untuk tahun 2006 ditentukan 

harga ganti rugi sebesar Rp 332.000,- /m2 yang dibebaskan seluas 24.337 m2. 

Terakhir tahun anggaran 2007, nilai ganti rugi tanah yang ditetapkan panitia 

pengadaan tanah seharga Rp 500.000,- /m2 dan berlarut-larut pembayarannya 

sampai Juni 2009 dengan luasnya mencapai 122.813 m2. Penetapan harga ganti 

rugi tanah, bangunan dan tanaman serta bentuk ganti rugi dalam bentuk uang 

tanpa dilakukan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah. Tahun 2005 

Provinsi Aceh terjadi inflasi yang cukup tinggi sebesar 18%, akibatnya 

masyarakat mulai melakukan penolakan atas keputusan panitia dalam 

penetapan harga ganti rugi tanah pada tahun 2006. Reaksi penolakan harga 

ganti rugi berlanjut pada tahun 2008, karena harga tanah sekitar kawasan Ring 

I telah mencapai harga sebesar Rp 1.500.000,- /m2.7 

Kasus yang ketiga pada putusan Pengadilan Kayuagung Palembang, 

dengan pemohon M. Surip mengajukan gugatan keberatan terhadape penilaian 

ganti rugi tanah ruas jalan tol Palembang Indralaya dengan besarnya ganti rugi 

yang ditawarkan oleh panitia yaitu Rp. 12.300.000 per 300 meter persegi, 

karena merasa harga yang diberikan terlalu rendah dan merasa bahwa dengan 

harga tersebut M.Surip tidak dapat mencari lokasi pengganti dengan harga 

tersebut, sehingga dengan telah diperhitungkan untuk mendapatkan tanah 
                                                             
7https://www.researchgate.net/publication/42323373_Pelaksanaan_Ganti_Rugi_Hak_Atas_Tanah_
Untuk_Kepentingan_Umum_Pengembangan_Bandara_Internasional_Sultan_Iskandar_Muda_Pro
vinsi_Aceh diakses Tanggal 07 Oktober 2016, Pukul 01.54 WIB 
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tersebut didapatkan dengan susah payah maka M.Surip meminta harga ganti 

rugi sebesar Rp. 80.899.000 per 300 meter persegi untuk NJOP (Nilai Jual 

Objek Pajak) senilai Rp. 10.000.000 /m2.8 

Melihat kasus-kasus tersebut diatasdampak yang akan timbul bagi 

masyarakat dengan adanya kasus yang seperti itu adalah terhadap petani yang 

kehilangan tanahnya harus berubah menjadi non petani dan buruh tani,yang 

sebelumnya tidak pernah terbayangkan.Dan juga dampak untuk pembangunan 

itu sendiri adalah potensi yang mungkin muncul terkait dengan kebutuhan 

lahan yang semakin meluas karena pembangunan infrastuktur biasanya akan 

diikuti pula dengan pertumbuhan ekonomi baru yang membutuhkan lahan-

lahan baru. Dapat kita lihat bagaimana Implementasi setelah terbentuknya 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berlaku mulai tanggal 14 Januari 

2012 ini dari prinsip dan asas yang ada didalamnya di lapangan melalui contoh 

kasus yang ada. 

Kasus pertama pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-

Batang. Dalam pembangunan jalan tol ini akan melewati 27 desa di Kendal, 

dari 27 desa yang terkena dampak proyek tersebut sudah 5 desa diantaranya 

yang sudah selesai dalam pembebasan lahan yaitu : Desa Nawangsari, Desa 

Tejorejo, Desa Sambungsari, Desa Dawungsari, dan Desa Wungurejo. Akan 

tetapi warga yang berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Kendal, Jawa 

Tengah yang tanahnya terkena proyek jalan tol Semaranag-Batang menolak 

harga ganti kerugian tanah yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah 

                                                             
8Putusan Nomor 84/Pdt.P/2013/PN/KAG 
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sebesar Rp. 220.000 /m2 juga karena belum ada kesepakatan, dan menurut 

mereka harga tanah didesanya sudah lebih dari harga tersebut. Mereka 

menyatakan bahwa nilai ganti kerugian tanah yang terkena jalan tol di 

Ngampel seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Batang, sebab 

Ngampel lebih dekat dengan Semarang. Mereka juga menyatakan tanah di 

Batang diberikan ganti kerugian yang cukup tinggi yaitu Rp. 400.000 /m2 

dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) senilai Rp. 1.200.000 /m2.9 

Kasus yang kedua mengenai pembebasan lahan jalan tol akses Tanjung 

Priok dimana 47 Warga yang terkena proyek tol akses Tanjung Priok keberatan 

dengan harga yang ditawarkan pemerintah. Musyawarah telah dilakukan tetapi 

gagal sehingga warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 

Pada 19 Agustus 2014, dalam putusannya No. 475/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. PN 

Jakut mengabulkan gugatan warga yaitu harga tanah yang terkena proyek jalan 

tol Rp 35 juta /m2. Dalam putusannya, PN Jakut memberikan alasan mengapa 

harga bisa naik hampir tiga kali lipat. PN Jakut mendasarkan pada pasal 2 

huruf H UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

yang menyebutkan pembebasan dilaksanakan berdasarkan asas kesejahteraan. 

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan asas kesejahteraan adalah 

pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi 

kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat luas.Atas putusan 

ini, pemerintah lalu mengajukan banding dan putusan berbalik 180 derajat. 

Pada 17 Desember 2014, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dengan Putusan No. 

                                                             
9Regional Kompas, 28 April 2016 
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717/PDT/2014/PT/DKI membatalkan putusan tersebut dan tidak menerima 

gugatan warga. Atas putusan ini, giliran warga yang tidak terima dan 

mengajukan kasasi. Dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan warga 

terkait harga tanah tol akses Tanjung Priok sebesar Rp 35 juta /m2. Pemerintah 

sebelumnya menawarkan harga pembebasan Rp 12 juta /m2.10 

Dapat dikatakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2012 beserta prinsip dan asasnya yang bertujuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 

Republik Indonesia Tahun 1945 ini belum berjalan secara baik. Karena pada 

kenyataannya masih banyaknya masyarakat yang harus merasa dirugikan oleh 

peraturan tersebut dan merasa tidak adanya keadilan yang dapat membela 

haknya-haknya.  

Oleh karena itu maka penulis melihat pelaksanakan pembangunan untuk 

kepentingan umum yang ada di wilayah Malang yang juga akan ada 

pelaksanaan pembangunan jalan Tol Malang-Pandaan, dan penulis juga ingin 

mengetahui apakah pelaksanaan ganti kerugiannya tersebut sudah sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 khususnya pada asas 

kesejahteraan.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi pemberian ganti rugi dalam pembebasan tanah 

untuk pembangunan jalan Tol Malang-Pandaan tersebut, apakah sudah 

                                                             
10Detik.com, Jumat, 11 Desember 2015. Pukul 14.15 WIB 
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sesuai dengan asas kesejahteraan menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung/ penghambat dalam proses 

pemberian ganti rugi dalam pembangunan jalan tol Malang-Pandaan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian ganti rugi dalam 

pembebasan tanah untuk pembangunan jalan Tol Malang-Pandaan 

tersebut,apakah sudah sesuai dengan asas kesejahteraan menurut UU 

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum.  

2. Untuk mengetahui faktor pendukung/ penghambat dalam proses pemberian 

ganti rugi dalam pembangunan jalan tol Malang-Pandaan. 

 

D. Manfaat dan Kegunaan 

Dengan di adakanya penelitian tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis Asas 

Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus 

Pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan), diharapkan membarikan hasil yang 

manfaat, yaitu : 

1. Secara Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembangunan ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan hukum 

pertanahan/agrarian, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam 

mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih mendalam. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan, pengetahuan 

dan pemahaman penulis terhadap penerapan asas kesejahteraan 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sekaligus 

sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di budang ilmu 

hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Peneltitian ini diharapakan menambah referesnsi kepustakaan di 

Universitas Muhammadiyah khususnya Fakultas Hukum, untuk 

masalah penerapan asas kesejahteraan Menurut Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat berkaitan dengan masalah pelaksanaan pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah 

setempat. 
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d. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam mengambil 

kebijakan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum.  

 

E. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis 

yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta yang berkaitan 

dengan permasalahan yang berkembang di masyarakat.11 Dalam hal ini 

yang berkaitan dengan Implementasi Asas Kesejahteraan Menurut 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

 

2. Penentuan Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dalam hal ini adalah persawahan dan bangunan 

sepanjang Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Cemorokandang yang 

terkena proyek pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan yang termasuk 

ke dalam wilayah Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

                                                             
11 Bambang Waluyo, 2007, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 6  
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Kenyataannya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan tol Malang-Pandaan ini muncul beberapa persoalan 

yang berkaitan langsung dengan masalah pelepasan ha katas tanah, yaitu 

adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang 

tanahnya terkena proyek pengadaan tanah, karena pemberian ganti 

kerugian yang dirasa tidak sesuai dan terlalu rendah sehingga tidak sesuai 

dengan asas kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

Dengan adanya persoalan tersebut penulis tertarik untuk mencermati 

dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan pengadaan tanah 

untuk pembangunan jalan tol Malang-Pandaan di Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang. 

 

3. Jenis Data  

Jenis data dalam penulisan hukum ini meliputi : 

a. Data Primer  

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dapat 

berupa hasil wawancara dengan para responden, dan dokumen yang 

terkait, yaitu dalam penelitian ini (Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum). 

b. Data Sekunder 
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Merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian, kepustakaan, 

majalah, undang-undang maupunsurat kabar. Dalam hal ini yang 

berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Adapun undang-

undang yang penulis gunakan adalah : 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

b. Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, 

c. Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum Nomor 2 Tahun 2012, 

d. Perpres Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012. 

c. Data Terisier  

Jenis data yang memberikan petunjuk atau keterangan data primer 

dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus 

Hukum, Ensiklopedia, Glossary dan lain-lain. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan sumber data, yang dalam hal ini 

adalah suatu proses interaksi dan komunikasi agar hasil wawancara 

sesuai dengan masalah yang ditelitiyaitu implementasi asas 

kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 
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tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan 

diteliti. 

Pemilihan responden yang akan diwawancarai dilakukan 

dengan menggunakan wawancara terstruktur yang disiapkan oleh 

penulis. Dengan metode wawancara penulis menetapkan populasi 

dan sampel. Adapun beberapa responden sebagai sumber data, 

antara lain : 

a. Sekertaris Daerah Kota Malang selaku Ketua Panitia Pengadaan 

Tanah, yaitu Bapak Idrus Achmad. Berkaitan tentang pengadaan 

tanah untuk pembangunan jalan Tol Malang-Pandaan. 

b. Ketua Tim Pengadaan Tanah, yaitu Bapak Wasto. Berkaitan 

tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Malang-

Pandaan. 

c. Camat Kecamatan Kedungkandang, yaitu Bapak Drs. Pent 

Hayoto. MM. Berkaitan tentang pengadaan tanah untuk 

pembangunan untuk jalan Tol Malang-Pandaan. 

d. Kepala Desa setempat : 

1. Kepala Desa Cemorokandang, yaitu Ibu Dr. dr. Asih Tri 

Rahmi N. MM. Berkaitan tentang pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan Tol Malang-Pandaan. 
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2. Kepala Desa Madyopuro, yaitu Bapak Nurhadi S.Sos. 

Berkaitan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan 

jalan Tol Malang-Pandaan. 

e. Masyarakat pemegang hak milik atas tanah yang berkaitan 

tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Malang-

Pandaan yang berjumlah 212 Kepala Keluarga, melalui teknik 

random sampling yang penulis gunakan terpilih 10 responden, 

yaitu : 

1. Jaman 

2. Purwati 

3. Misyanah 

4. Supaat 

5. Siti Komariah 

6. Wartimah  

7. Romlah  

8. Marsono 

9. Saim 

10. Sumiati 

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumen yang dimaksud disini adalah studi dokumen 

mengenai data-data yang diperoleh,baik berupa berkas-berkas atau 

dokumen-dokumen yang didapatkan dari intansi terkait maupun 

perpustakaan, yang dijadikan landasan untuk melakukan analisis 



 
 

18 
 

dalam penelitian ini. Dan didalam penyajiannya akan dicantumkan 

didalam penulisan hukum ini, yang akan dilampirkan di bagian 

lampiran. 

3. Studi Kepustakaan  

Metode kepustakaan merupakan metode pengumpulan data 

yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui 

dokumen-dokumen, baik tertulis, foto, gambar, maupun elektronik, 

termasuk peraturan perungan-undangan yang mendukung proses 

penelitian. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari 

bahan-bahan hukum berupa : 

a. Bahan Hukum Primer  

Berupa himpunan hirarki peraturan perundang-undangan 

seperti Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 

5 Tahun 1960, Undang-undang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nomor 2 Tahun 

2012, Perpres Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Berupa studi kepustakaan yakni himpunn doktrin, jurnal, 

karya ilmiah dibidang hukum dan lain sebagainya. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 
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primer dan bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, jurnal 

ilmiah, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang sesuai 

dengan objek penelitian. 

 

5. Teknik Analisa Data  

Data yang doperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen 

pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisa secara deskriptif 

kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk 

uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh 

kejelasan penyelesaian masalah dengan cara mengindentifikasi aspek 

hukum atau peraturan-peraturab hukum yang berlaku dengan mengkaji 

fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga hal ini dapat menjawab 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian secara tuntas.12 

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap bagaimana 

implementasi pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan Tol Malang-Pandaan sesuai dengan UU Nomor 2 

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. Adapun langkah-langkah yang dibutuhkan dalam 

analisa ini adalah mengumpulkan berbagai data, baik dari wawancara 

maupun dokumentasi. Kemudian merangkum dari hasil data lapang 

tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang hendak dikaji dalam 

permasalahan. 

                                                             
12 Nasution S, 1992, Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung, Hal 52 
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6. Sistematika Penulisan  

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-sub bab, sistematika 

penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan  

Substansi dalam pendahuluan meliputi beberapa sub bab yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penilitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penelitian. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat dan sesuai dengan hukum yang berlaku 

yang akan dipakai oleh peneliti untuk mendukung analisa terhadap 

masalah yang diteliti. 

3. Bab III Penelitian dan Pembahasan  

Dalam bab ini berisikan mengenai uraian pembahasan yang 

diangkat oleh penulis serta dianalisis secara sistematika. Dan analisa 

kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang terjadi 

didukung dengan bahan hukum dan teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan dalam penulisan ini.  

4. Bab IV Penutup  

Bab yang terakhir terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah apa yang disimpulkan oleh 
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peneliti dari hasil analisa bab III. Dari kesimpulan tersebut maka timbul 

hal-hal yang akan menjadi saran dan rekomendasi dalam permasalahan 

yang sudah diteliti. 

 


