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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah

1.1 Pengertian Pengadaan Tanah

Dikemukakan oleh Sarjita, bahwa pengadaan tanah adalah setiap 

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti kerugian 

kepada yang berhak atas tanah tersebut.13 

Menurut Boedi Harsono, pengadaan tanah adalah perbuatan hukum 

yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara 

pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian imbalan 

dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk 

mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang 

memerlukan.14 

Menurut Gunanegara, pengadaan tanah adalah proses pelepasan hak 

atas tanah kepemilikan orang atau tanah dan/atau benda-benda yang ada 

diatasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum.15 

Mengenai definisi atau pengertian pengadaan hak atas  tanah, akan 

dikemukakan baik yang disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 

Tahun 1993 dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 serta dalam Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2012 

      13Sarjita. 2005, Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah 

(Keppres No. 34 Tahun 2003). Tugu Jogja. Yogyakarta. Hal. 43 
 14Boedi Harsono, Op.cit. Hal 7 
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a. Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 

ditentukan pengertian dari pengadaan tanah ialah “setiap kegiatan 

untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian 

kepada yang berhak atas tanah tersebut”. Pengertian dalam pasal 

ini adalah dalam arti umum, siapa saja yang hendak mendapatkan 

tanah dapat dikategorikan juga dalam istilah pengadaan tanah, 

maka dapat dipahami ketika judul Keputusan Presiden tersebut 

dituliskan “pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum”, dalam hal ini ada sertifikat yang ditegaskan 

yang menjadi maksud dan tujuan serta pelaksana dari kegiatan 

pengadaan tanah tersebut. 

b. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, 

mengartikan 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 tanah atau dengan 

pencabutan hak atas tanah”. 

c. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 

mengartikan 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 tanah”. Pengertian ini 

hampir sama dengan pengertian dari Peraturan Presiden Nomor 36 
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Tahun 2005, tetapi menghilangkan kata-kata terakhir dari 

pengertian tersebut yakni menghapus kata-kata “atau dengan 

pencabutan hak atas  tanah”. 

d. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa 

pengertian pengadaan tanah adalah “kegiatan menyediakan tanah 

dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil 

kepada pihak yang berhak”. Dalam undang-undang ini tidak 

menyebutkan pencabutan hak atas  tanah sebagai bagian dari 

pengadaan tanah, atau pencabutan hak atas  tanah bukan 

merupakan bagian pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud 

dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Adapun objek 

pengadaan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 meliputi : 

ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang 

berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. 

Persamaan dari istilah pencabutan hak, pembebasan tanah dan 

pengadaan tanah terletak dari adanya ketentuan “pemberian ganti rugi” 

dari setiap kegiatan tersebut yang diberikan kepada pemilik pemegang hak 

atas tanah. 

1.2 Dasar Hukum Pengadaan Tanah  

Permasalahan dalam bidang hukum pertanahan yang tidak pernah 

selesai dari waktu ke waktu adalah permasalahan pengambilan tanah 

kepunyaan masyarakat atau penduduk bagi pelaksanaan pembangunan 

proyek pemerintah untuk kepentingan umum. 
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Permasalahan pengadaan tanah, pembebasan tanah, pengambilan 

tanah, pencabutan hak atas tanah, atau dengan nama apapun selalu 

melibatkan dua kepentingan yang harus ditempatkan secara seimbang. 

Kedua kepentingan itu ialah kepentingan pihak pemerintah dan 

kepentingan warga masyarakat/ rakyat pemilik tanah atau pemegang hak 

tanah. 

Berikut ini dibahas mengenai dasar hukum pengadaan tanah di 

Indonesia, setelah kemerdekaan : 

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960  

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 12 ayat 2 memberikan pengertian 

lebih lanjut tentang arti hak menguasai oleh negara, yaitu memberikan 

kuasa kepada negara sebagai berikut : 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

manusia dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan 

ruang angkasa. 

Berdasarkan Pasal 2 dan juga berdasarkan Penjelasan Umum Angka 

I Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) itu 

membersihkan kekuasaan yang sangat besar dan kehendak yang amat 
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luas kepada negara untuk mengatur alokasi sumber-sumber agraria. 

Keberadaan hak-hak individu maupun hak kolektif (ulayat) bergantung 

kepada politik hukum dan kepentingan negara. Sebagai konsekuensi 

dari pada hak menguasai negara yang bertujuan untuk dipergunakan 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka negara mempunyai 

hak untuk membatalkan atau mengabil hak-hak atas tanah yang layak 

dan dan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang16. 

Selanjutnya ketentuan Pasal 18 UUPA menyebutkan, “Untuk 

kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut 

dengan memberikan ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur 

oleh undang-undang”. Oleh itu pencabutan hak atas  tanah itu 

dimungkinkan selagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan 

yaitu : harus ada ganti rugi yang layak atau menggantikan dengan 

tanah yang sesuai ditinjau dari aspek nilai, manfaat, dan kemampuan 

tanah pengganti17 yakni tanah yang dicabut untuk kepentingan umum, 

dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa 

pencabutan hak atas  tanah akan diatur dalam sebuah undang-undang, 

maka kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 
                                                             
       16Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang, Bayumedia 
Publishing, 2007, Hal 39 
       17Muhadar, Rasnaningsih. Viktimasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan, Yogyakarta. 
LaksbangPRESSindo. 2006. Hal 61. 
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Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada 

di Atasnya. Undang-undang ini merupakan induk dari semua peraturan 

yang mengatur tentang pencabutan atau pengambilan hak atas  tanah 

yang berlaku sehingga sekarang. 

Dalam Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1961 ini menyatakan bahwa 

untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa, negara, serta 

kepentingan bersama rakyat, dan kepentingan pembangunan setelah 

mendengar keputusan Menteri Agraria, Menteri Kehakiman, dan 

Menteri yang berkaitan presiden dalam keadaan yang memaksa dapat 

mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. 

Apabila dibandingkan ketentuan Pasal 18 UUPA dengan ketentuan 

yang tercantum di dalam Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1961 bahwa 

maksud peruntukan pencabutan hak-hak atas tanah selain untuk 

kepentingan umum, termasuk juga kepentingan bangsa dan negara serta 

kepentingan bersama dari rakyat terdapat penambahan klausula untuk 

kepentingan pembangunan. Penambahan klausula tersebut tidak 

mempunyai ukuran yang jelas terhadap apa yang dimaksudkan dengan 

kepentingan pembangunan tersebut. Hanya didalam penjelasannya 

dikemukakan adanya pembangunan perumahan rakyat dan selebihnya 

dalam rangka pembangunan nasional, semesta berencana. 

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 ini terdapat 

ketetuan yang menyatakan bahwa apabila terlah terjadi pencabutan hak 

atas  tanah, tetapi kemudian ternyata tanah dan/atau benda yang 
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berkenaan tidak dipergunakan sesuai dengan rencana kegunaannya 

dilakukan pencabutan hak tersebut, maka orang-orang yang berhak atau 

pemilik diberikan prioritas untuk mendapatkan kembali tanah atau 

benda tersebut.  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 197318 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 ini merupakan 

peraturan pelaksanan dari ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 

Tahun 1961 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan 

Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan 

Benda-benda yang ada diatasnya. 

Dalam memori penjelasan umum peraturan pemerintah ini 

ditegaskan disamping sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 8 Undang-

undang Nomor 20 Tahun 1961 juga dimaksudkan sebagai langkah untuk 

memberikan jaminan kepada para pemegang hak atas  tanah. Di samping 

itu, dengan dilakukannya pencabutan hak atas  tanah dan benda-benda 

yang ada diatas tanah itu, bekas pemilik tanah tidak megalami 

kemunduruan baik di bidang sosial atau, ekonominya. Untuk itulah para 

pemegang hak atas  tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya 

yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti kerugian, atau ganti 

rugi dirasakan tidak layak, diberikan kesempatan untuk mengajukan 

banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 

1961). 

                                                             
       18 Umar Said Sugiharjo, SH, Ms, Dkk. Op.cit. Hal 31 
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d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ini mengatur tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-

benda yang ada di Atasnya adalah sebagai aturan pelaksanaan dari UU 

Nomor 20 Tahun 1961. Di dalam konsideran Intrusksi Presiden ini 

disebutkan dua hal, yaitu : 

Pertama, pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada 

diatasnya supaya hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan 

umum dan dilakukan dengan hati-hati serta dengan cara-cara yang adil 

dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, dalam melaksanakan 

pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya 

supaya menggunakan pedoman-pedoman sebagaimana tercantum dalam 

lampiran intruksi presiden ini. 

Didalam Pasal 1 ayat 1 Intruski Presiden Nomor 9 Tahun 1973 

disebutkan empat kategori kegiatan dalam rangka pembangunan yang 

mempunyai sifat untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan umum 

yang menyangkut : 

a. Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau 

b. Kepentingan masyarakat luas, dan/atau 

c. Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau 

d. Kepentingan pembangunan. 
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Adapun bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai 

sifat kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 

diuraikan dalam Pasal 1 ayat 2 Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 

meliputi bidang-bidang : 

a. Pertanahan 

b. Pekerjaan Umum 

c. Perlengkapan Umum 

d. Jasa Umum 

e. Keagamaan 

f. Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya 

g. Kesehatan 

h. Olahraga 

i. Keselamatan Umum Terhadap Bencana Alam 

j. Kesejahteraan Sosial 

k. Makan/Kuburan 

l. Pariwisata dan Rekreasi 

m. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan 

umum. 

Meskipun telah disebutkan secara jelas 13 macam kegiatan 

pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum, tetapi 

Presiden dapat menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang 

mempuyai sifat kepentingan umum lainnya diluar ketiga belas hal di 

atas (Pasal 1 ayat 3). Hal ini menunjukan besarnya kekuasaan Presiden 
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untuk melakukan pencabutan hak atas  tanah yang dipunyai masyarakat 

dengan alasan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat kepentingan 

umum.19 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 

1975 ini mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara 

Pembebasan Tanah. Meskipun Permendagri ini telah dicabut oleh 

Keputusan Presiden (Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang mengatur 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum. 

Dalam konsideran Permendagri ini dinyatakan bahwa untuk 

memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan, baik 

yang dilakukan oleh instansi/badan Pemerintahan, maupun untuk 

kepentingan Swasta, khususnya untuk keperluan Pemerintahan 

dirasakan perlu adanya ketentuan mengenai pembebasan tanah dan 

sekaligus menentukan besarnya ganti kerugian atas tanah yang 

diperlukan sacara teratur, tertib dan seragam. 

Guna keperluan untuk menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah 

yang dibebaskan, dibentuk Panitia Pembebasan Tanah (PPT) oleh 

Gubernur/Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota dalam 

wilayah Provinsi yang bersangkutan. 

                                                             
       19Ibid  
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Didalam mengadakan penaksiran/penetapan mengenai besarnya 

ganti rugi PPT harus mengadakan musyawarah dengan para 

pemilik/pemegang hak atas  tanah dan/atau benda/tanaman yang ada 

diatasnya berdasarkan harga umum setempat (Pasal 6 Permendagri 

No.15/1975). 

Akan tetapi jika terjadi penolakan ganti kerugian oleh yang akan 

dibebaskan tanahnya, maka panitia setelah menerima dan 

mempertimbangkan alasan penolakan tersebut, dapat mengambil sikap 

tetap pada keputusan semula atau meneruskan surat penolakan dimaksud 

dengan disertai pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur/Kepala 

Daerah yang bersengkutan untuk diputuskan.20 

f. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 

Pada bulan Juni tahun 1993, Pemerintah menerbitkan Keputusan 

Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Keputusan 

Presiden ini bermaksud untuk menampung aspirasi masyarakat karena 

adanya dampak negative dari Permendagri 197521. Selain itu karena 

keberadaan Permendagri 1975 dianggap bertentangan dengan Pasal 2 

UUPA dan Pasal 33 UUD RI 1945. 

Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, 

tidak dikenal lagi istilah “pembebasan tanah”, istilah ini telah diganti 

                                                             
       20Ibid  

       21 Abdurahman H. Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. 
Bandunng. 1996. Hal 107 
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dengan “pelepasan” atau “penyerahan hak atas  tanah” dan Keputusan 

Presiden ini juga telah mencabut berlakunya Permendagri 1975. 

g. Pengadaan Tanah Menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 

2005 

Peraturan mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan demi 

kepentingan umum seperti yang diatur dalam Keppres Nomor 55 Tahun 

1993 telah berlaku selama 12 tahun. Hal ini menunjukan bahwa Keppres 

dapat berjalan dengan baik dan dapat dikatakan lebih baik dari peraturan 

sebelumnya (Permendagri No. 15 Tahun 1975 dan Permendagri No.2 

Tahun 1976). Sesuai dengan perkembangan masyarakat Keppres ini 

semakin lama dirasakan banyak kelemahannya yang akibatnya 

menimbulkan permasalahan sengketa pertanahan beserta nilai besarnya 

ganti rugi. Oleh karena itu pemerintah beranggapan perlu untuk 

mengeluarkan aturan baru sebagai pengganti Keppres Nomor 55 Tahun 

1993 yakni Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. 

Faktor atau alasan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 36 

Tahun 2005, bahwa dengan meningkatnya pembangunan untuk 

kepentingan umum yang memerlukan tanah, maka pengadaannya perlu 

dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan 

prinsip penghormatan terhadap hak-haknya yang sah atas tanah. Dan 

juga bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum seperti yang telah diatur dalam Keptusan Presiden 
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Nomor 55 Tahun 1993 sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum 

dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. 

h. Pengadaan Tanah Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 

2006 

Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa setiap diberlakukannya 

suatu peraturan perundang-undangan baru, pasti ada tanggapan dari 

masyarakat baik pro atau yang kontra. Hal ini menunjukan bahwa 

masyarakat Indonesia sudah mampu berfikir kritis dalam terbuka dalam 

negara demokratis. Oleh karena beberapa Pasal Keppres Nomor 36 

Tahun 2005 masih dianggap banyak kelemahannya oleh beberapa 

bagian masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak 

dibidang pertanahan, maka pada 5 Juni 2006 Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

i. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 

Pada tanggal 14 Januari 2012 pemerintah telah mengesahkan 

Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 yang mengatur tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan 

diundangkannya undang-undang tersebut maka pengaturan pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mempunyai landasan 

hukum yang kuat karena diatur dalam sebuah undang-undang. 
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Dalam konsideran pertimbangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2012 menyebutkan ada tiga alasan bagi pemerintanh untuk menerbitkan 

UU ini yakni : pertama, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, 

pemerintah perlu melaksanakan pembangunan. Kedua, untuk menjamin 

terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan 

tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip 

kemanusiaan, demokratis, dan adil. Ketiga, oleh karena peraturan 

perundang-undangan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum dapat menjamin perolehan tanah untuk 

pelaksanaan pembangunan. 

Perbedaan dengan peraturan pengadaan tanah sebelumnya bahwa, 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 mencantumkan tujuan Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan Umum yaitu menyediakan tanah bagi 

pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin 

kepentingan hukum pihak yang berhak. 

1.3 Asas-asas dalam Pengadaan Tanah 

a. Asas-asas Pengadaan Tanah Menurut Boedi Harsono  

Berkenaan dengan kegiatan pengadaan tanah, maka menurut Boedi 

Harsono terdapat enam asas hukum pengadaan tanah, yaitu : 

1. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk 

kepentingan apapun harus ada landasan haknya. 
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2. Semua hak atas  tanah secara langsung maupun tidak langsung 

bersumber pada hak bangsa. 

3. Cara memperoleh tanah yang sudah dihaki seseorang harus melalui 

kata sepakat antara para pihak yang bersangkutan. 

4. Dalam keadaan yang memaksa, jika jalan musyawarah tidak dapat 

menghasilkan kata sepakat, untuk kepentingan umum, penguasa 

dalam hal ini Presiden diberi kewenangan oleh hukum untuk 

mengambil tanah yang diperlukan secara paksa. 

5. Baik dalam acara perolehan atas dasar kata sepakat, maupun dalam 

acara pencabutan hak, kepada pihak yang telah menyerahkan 

tanahnya wajib diberikan imbalan yang layak. 

6. Rakyat yang diminta menyerahkan tanahnya untuk proyek 

pembangunan berhak untuk memperolah pengayoman dari pejabat 

birokrasi.22 

b. Asas-asas Pengadaan Tanah Menurut Sudikno Mertokusumo 

Menurut Mertokusumo, dalam kebijakan pangambil alihan tanah 

harus bertumpu pada prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi Hak 

Asasi Manusia (HAM) dengan memperhatikan hal-hal berikut23 : 

1. Pengambil alihan tanah merupakan perbuatan hukum yang 

berakibat kepada hilangnya hak-hak seseorang yang bersifat fisik 

maupun nonfisik dan hilangnya harta benda untuk sementara waktu 

atau selama-lamanya. 
                                                             
       22Abdurrahman H, Opcit, Hal 32 
       23DN Sutanto, 2013, Asas-Asas Pengadaan Tanah,Yogyakarta, e-Journal, Fakultas Hukum, 
UAJY hal 33 
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2. Ganti kerugian yang diberikan harus memperhitungkan : hilangnya 

hak atas tanah, bangunan, tanaman, hilangnya pendapatan dan 

sumber kehidupan lainnya, bantuan untuk pindah ke lokasi lain 

dengan memberikan alternative lokal baru yang dilengkapi dengan 

fasilitas yang layak, bantuan pemulihan pendapatan agar dicapai 

keadaan setara dengan keadaan sebelum terjadinya pengambilan. 

3. Mereka yang tergusur karena pengambil alihan tanah harus 

diperhitungkan dalam pemberian ganti kerugian harus diperluas. 

4. Untuk memperoleh data yang akurat tentang mereka yang terkena 

penggusuran dan besarnya ganti kerugian mutlak dilaksanakan 

survei dasar dan sosial ekonomi. 

5. Perlu diterapkan instansi yang bertanggungjawab untuk 

pelaksanaan pengambil alihan dan pemukiman kembali. 

6. Cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan harus ditumbuh 

kembangkan. 

7. Perlu adanya sarana penampung keluhan dan menyelesaikan 

perselisihan yang timbul dalam proses pengambilan tanah. 

c. Asas-asas Pengadaan Tanah Menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 

Adapun asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : “Pengadaan Tanah untuk 

kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas : kemanusiaan, 
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keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatam, 

keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan”. 

 

a. Kemanusiaan 

Yang dimaksud dengan Asas Kemanusiaan ini adalah Pengadaan 

Tanah harus memberikan pelindungan serta penghormatan terhadap 

hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional 

b. Keadilan 

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah memberikan 

jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam 

proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk 

dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. 

c. Kemanfaatan 

Yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah hasil Pengadaan 

Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

d. Kepastian 

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian adalah memberikan 

kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah 

untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang 

Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang layak. 

e. Keterbukaan 
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Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah bahwa 

Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan 

memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi 

yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.   

f. Kesepakatan 

Yang dimaksud dengan Asas Kesepakatan adalah bahwa proses 

Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa 

unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.  

g. Keikutsertaan 

Yang dimaksud dengan Asas Keikutsertaan adalah dukungan 

dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi 

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak 

perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. 

h. Kesejahteraan 

Yang dimaksud dengan Asas Kesejahteraan adalah bahwa 

Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah 

bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat 

secara luas. 

i. Keberlanjutan, 

Yang dimaksud dengan Asas Keberlanjutan adalah kegiatan 

pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, 

berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

j. Keselarasan 
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Yang dimaksud dengan Asas Keselarasan adalah bahwa Pengadaan 

Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan 

kepentingan masyarakat dan negara. 

1.4 Tim Persiapan Pengadaan Tanah  

Sehubungan mengenai Tim Persiapan Pengadaan Tanah, diatur dalam 

Pasal 47  Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Hal-hal penting 

dalam Panitian Pengadaan Tanah tersebut diuraikan sebagai berikut : 

a. Pengertian  

Tim Persiapan Pengadan Tanah adalah tim yang dibentuk oleh 

gubernur untuk membantu gubernur dalam melaksanakan 

pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana 

pembangunan dan kaonsultasi publik rencana pembangunan. 

b. Susunan Keanggotaan 

Dalam Pasal 49 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, susunan panitia 

pengadaan tanah terdiri dari : 

1. Pejabat yang membidangi urusan Pengadaan tanah di lingkungan 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 

2. Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah. 

3. Pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi 

urusan pertanahan. 

4. Camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah. 

5. Lurah/Kepala Desa atau nama lain pada lokasi Pengadaan Tanah. 
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Ketentuan mengenai Panitia Pengadaan Tanah ini tidak berbeda jauh, 

tetapi ada sedikit tambahan mengenai susunan keanggotaan panitia 

pengadaan tanah. Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah terdiri dari unsur 

Perangkat Daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan Nasional.24 

1.5 Proses Pengadaan Tanah 

Secara garis besar pengadaan tanah bagi pelaksanan pembangunan 

untuk kepentingan  umum dapat dibagi menjadi 3 yaitu25: 

1. Persiapan  

a. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah  

Pendapat Prof. Dr Eman Ramelan, SH, MS. Penetapan lokasi 

pembangunan merupakan starting point bagi instansi yang 

memerlukan tanah untuk memperoleh hak atas  tanah melalui 

pemberian ganti kerugian yang diikuti dengan pelepasan hak dan 

permohonan hak. Jadi walaupun sudah ada penetapan lokasi 

pembangunan, hak keperdataan bagi pemegang hak atas  tanah 

masih tetap melekat dan harus dihormati. Pengaturan yang 

demikian akan melanggar hak keperdatan pemegang hak tas tanah. 

Ada dua hal penetapan lokasi yang perlu diperhatikan : 

1) Bahwa penetapan lokasi pembangunan bukan merupakan 

pemberian hak pada instansi yang memerlukan tanah. 

                                                             
       24 Umar Said Sugiharjo SH.MS, Dkk. Op.cit. Hal 158 
       25Sarjita, Op.cit.  Hal 46 s.d 52 
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2) Perolehan tanah yang dilakukan oleh instansi pemerintah bukan 

melalui pengalihan hak atas  tanah, tetapi melalui proses 

pengadaan tanah menurut Pasal 1 angka 2.26 

Disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah 

(RUTRW) Kota. Bagi daerah yang belum mempunyai RUTRW, 

pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah 

atau Kota yang telah ada. Penetapan lokasi pengadaan tanah ini 

dituangkaan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang 

ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah 

DKI Jakarta.  

b. Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah 

Pasal 9 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 

menyatakan Pasal 1 tim persiapan beranggotakan bupati/walikota, 

satuan kerja perangkat daerah provinsi terkait, instansi yang 

memerlukan tanah, dan instansi yang terkait lainnya. Kemudian 

Pasal 2 untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim persiapan tersebut, 

gubernur membentuk sekertariat persiapan pengadaan tanah yang 

berkedudukan di sekertariat daerah provinsi. 

 

 

 

                                                             
       26Makalah Seminar Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 
Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Tanggal 27 September 2012. 
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2. Palaksanaan 27 

a. Penyuluhan 

Dalam penyuluhan ini Panitia Pengadaan Tanah (PPT) bersama 

dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah melakukan 

penyuluhan dengan cara memberikan informasi secara dua arah 

dengan masyarakat yang terkena lokasi pembangunan, dengan dipandu 

oleh : 1. Ketua PPT dan Wakil Ketua PPT dan dihadiri oleh anggota 

PPT dan Pemimpin Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. 

b. Inventarisasi 

Pelaksanaan inventarisasi dilakukan oleh PPT bersama dengan 

Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi yang terkait. 

Inventarisasi meliputi objek tanah yang terkena pengadaan tanah untuk 

pembangunan, batas-batas tanahnya, subjek atau pemilik/pemegang 

hak atas  tanah dan penguasaan tanah serta penggunaannya, termasuk 

bangunan, tanahaman, serta benda-benda lain yanag terkait dengan 

tanah yang akan terkena pembangunan. 

c. Pengumuman  

Pengumuman hasil Inventarisasi diperlukan untuk memberitahukan 

dan memberi kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya terkena 

kegiatan pembangunan untuk mengajukan keberatan atau hasil 

Inventarisai. Pengumuman dilampiri dengan Peta dan daftar yang 

menguraikan mengenai Subjek (nama pemegang/pemilik tanah), luas, 

                                                             
       27 Umar Said Sugiharjo, SH. MS, Dkk. Op.cit. Hal 128-150 
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status tanah, nomor persil, jenis dan luas bangunan, jumlah dan jenis 

tanaman, benda-benda lainnya. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nomor 

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bidang tanah serta 

keterangan-keterangan lainnya dan ditandatangani oleh PPT serta 

diumumkan di Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten, Kantor Camat, dan 

Kantor Kelurahan/Desa setempat dalam tenggang waktu 1 (satu) 

bulan. Jika ada keberatan yang diajukan oleh masyarakat dalam 

tenggang waktu yang telah ditetapkan dan oleh PPT dianggap cukup 

beralasan, Pihak PPT mengadakan perubahan, sebagaimana mestinya. 

d. Penilaian  

Panitia Pengadaan Tanah Kebupaten/Kota menunjuk Lembaga 

Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan Bupati/Wali Kota untuk 

menilai harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan 

umum. Apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah, amak 

penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah yang 

terdiri dari : 

1. Instansi bidang bangunan 

2. Badan Pertanahan Nasional 

3. Instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

4. Ahli/orang yang berpengalaman sebagai penilai harga  

5. Akademisi yang mampu menilai harga tanah, bangunan, tanaman, 

dan benda terkait dengan tanah. 

6. LSM (bila diperlukan) 
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Tim Penilaian Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah 

berdasarkan NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan 

NJOP, dan dapat berpedoman pada variable-variabel sebagai berikut : 

1. Lokasi dan letak tanah 

2. Status tanah 

3. Peruntukan tanah 

4. Kesesuaian penggunaan tanah dengan RT/RW 

5. Sarana dan prasarana yang tersedia 

6. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah 

Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau banda terkait 

dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di 

Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman 

dan/atau benda terkait dengan tanah, dengan berpedoman pada standart 

harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.  

Hasil penilaian diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah 

Kabupaten/Kota untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara 

instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik. 

e. Musyawarah Mengenai Bentuk Besarnya Ganti Kerugian 

Musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Dalam 

musyawarah ini yang diinginkan adalah titik temu keinginan antara 

pemilik tanah dengan pihak yang instansi pemerintah yang 
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memerlukan tanah, untuk selanjutnya memperoleh kesepakatan 

mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. 

Hasil musyawarah ini (diumumkan) dalam Berita Acara 

Musyawarah yang ditandatangani oleh mayarakat yang tanahnya 

terkena pembangunan dan instansi Pemerintah yang memerlukan 

tanah. 

Kemudian untuk kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti 

kerugian dituangkan dalam Surat Keputusan PPT yang ditandatangai 

oleh Ketua PPT. jika kesepakatan tantang bentuk dan besarnya ganti 

kerugian tidak tercapai, maka PPT menetapkan bentuk dan besarnya 

ganti kerugian dengan melampirkan Berita Acara Penaksiran dan 

Notulen Rapat Musyawarah. 

Bentuk ganti kerugian dapat berupa : 1. Uang, 2. Tanah Pengganti, 

3. Pemukiman Kembali atau bentuk lain yang telah disetujui kedua 

belah pihak yang bersangkutan. Khususnya untuk tanah wakaf 

peribadatan lainnya, maka bentuk ganti kerugian berupa tanah, 

bangunan dan perlengkapan yang diperlukan diserahkan kepads Nadzir 

yang bersangkutan. 

Penaksiran Nilai Tanah : ditentukan berdasarkan hak dan status 

penguasaan tanah yang terkena pembangunan, sedangkan nilai 

bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya ditentukan oleh Instansi 

Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang terkait. 

 



 
 

47 
 

f. Menyusun Daftar Nominatif dan Pelaksanaan Pembayarannya. 

Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian diserahkan secara 

langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh PPT 

dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota PPT. 

g. Pelepasan Hak Atas Tanah 

Pelepasan hak atas  tanah pelaksanaan pemberi ganti kerugian dan 

pelepasan hak dan penyerahan tanah dilakukan secara bersamaan. 

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah oleh Pemegang/ Pemilik 

tanah dilakukan di hadapan anggota PPT dengan menyerahkan asli 

tanda bukti hak atas  tanah (Sertifikat) atau bukti kepemilikan/ 

perolehan tanah lainnya. 

Surat Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah ditandatangani oleh 

Pemegang hak atas  tanah/  pemilik tanah dan Kepala Kantor/ Dinas/ 

Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota dengan disaksikan oleh 2 

(dua)orang anggota panitia, sedangkan untuk pelepasan/penyerahan 

tanah yang belum terdaftar disaksikan oleh Camat dan Lurah/Kepala 

Desa setempat. 

3. Pelaporan  

Setelah pelaksanaan Pengadaan Tanah selesai, Bupati/Walikota atau 

Gubernur menyampaikan laporan secara tertulis kepada pemerintah C.q 

Badan Pertanahan Nasional melalui Kanwil BPN Provinsi setempat. 
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2. Tinjauan Tentang Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

2.1 Pengertian Kepentingan Umum  

Secara etimologis, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Pusat Bahasa, kepentingan umum 

terdiri dari dua kata, yaitu “kepentingan” dan “umum”. Kata 

“kepentingan” dan “umum”. Kata “kepentingan” berasal dari kata penting 

yang mengandung arti sangat perlu, sangat utama (diutamakan), sedang 

kata “umum” mengandung pengertian keseluruhan, untuk siapa saja, 

khalayak manusia, masyarakat luas, dan lazim.28 

Secara sederhana kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk 

keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang 

luas. Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada 

batasannya. Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan 

negara serta kepentungan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan 

segi-segi sosial, politik, psikologis, dan pertahanan keamanan negara atas 

dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan 

Nasional serta Wawasan Nusantara.29 

Selain secara etimologis, para pakar juga menguraikan pendapatnya 

tentang makna kepentingan umum. Salah satunya Rescou Pound 

mengemukakan pendapatnya tentang social interest (kepentingan 
                                                             
       28Tim Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, Pusat bahasa, Jakarta, 
2008  
       29Dalam Bernhard Limbong, 2011, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jakarta. 
Margaretha Pustaka, Hal. 144 



 
 

49 
 

masyarakat). Pendapat Rescou Pound tersebut berasal dari pemikiran 

Rudolf Van Ihering dan Jeremy Bentham. Yang dimaksud Pound dengan 

Social Interest ini adalah suatu kepentingan yang tumbuh dalam 

masyarakat menurut keperluan di dalam masyarakat itu sendiri. Pound 

membagi tiga kategori interest, antara lain :public interest (kepentingan 

umum), social interest (kepentingan masyarakat),dan private interest 

(kepentingan pribadi).30 

J.J Rousseau, mengemukakan bahwa kepentingan umum merupakan 

kepentingan masyarakat yang setiap individu tidak dapat 

melaksanakannya sendiri-sendiri. Sementara Van Wijk mengemukakan 

bahwa kepentingan umum adalah tuntutan hukum masyarakat yang harus 

dilayani oleh pemerintah, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan Koentjoro Poerbopranoto, mengartikan kepentingan umum 

meliputi kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara. Kepentingan umum 

mengatasi kepentingan individu, kepentingan golongan, dan daerah. 

Namun demikian, menurut Notonagoro, meskipun kepentingan umum 

mengatasi kepentingan individu, bukan berarti negara tidak mengakui 

kepentingan individu. Kepentingan individu tercakup dalam kepentingan 

umum yang bertumpu pada keadilan sosial.31 

Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara 

serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi 

sosial, politik, psikologis, dan pertahanan keamanan nasional atas dasar 
                                                             
       30Ibid, Hal 145 
       31Yanto Sufriyadi, 2013, Pengertian Kepentingan Umum Menurut Para Ahli, Yogyakarta, 
Jurnal Hukum, Vol. 20 No.1, Fakultas Hukum, UII Hal 123 
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asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan 

Nasional serta Wawasan Nusantara.32 

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 dijelaskan 

kepentingan umum dalam arti peruntukannya, yaitu untuk kepentingan 

bangsa dan negara, kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan 

pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

kepentingan umum adalah kepentingan tersebut harus memenuhi 

peruntukkannya dan harus dirasakan kemanfaatannya, dalam arti dapat 

dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan secara langsung.33 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Keppres Nomor 55 Tahun 

1993, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingan 

untuk seluruh lapisan masyarakat”. Ketentuan ini hanya untuk pemenuhan 

kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum. 

Sehingga nemurut Keppres Nomor 55 Tahun 1993, kriteria 

kepentingan umum, dibatasi : 

a. Dilakukan oleh pemerintah, 

b. Dimiliki oleh pemerintah, 

c. Tidak untuk mecari keuntungan. 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 36 Tahun 

2005, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingan 

                                                             
       32Dalam Bernhard Limbong, op.cit. Hal 146 
       33Dwi Fratmawati,2006,  Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan lingkar 

Ambarawa Kabupaten Semarang, e-Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 1, Fakultas Hukum, UNDIP, Hal 
197 
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sebagian besar lapisan masyarakat”. Ketentuan ini berbeda dengan 

ketentuan sebelumnya dala Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang mengatur 

tentang kepentingan untuk seluruh lapisan masyarakat. 

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, yang 

dimaksud dengan kepentingan umum adalah “kepentingan bangsa, negara, 

dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan dugunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” 

2.2 Jenis-jenis Pembangunan untuk Kepentingan Umum  

Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:  

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, bendung, 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;  
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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;  

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara pemikiran memang 

sulit sekali di rumuskan, terlebih lagi apabila kita lihat secara operasional. 

Akan tetapi dalam rangka pengambilan tanah masyarakat penegasan 

tentang kepentingan umum yang akan menjadi dasar-dasar dan kriterianya 

perlu di tentukan secara tegas sehingga pengambilan tanah-tanah dimaksud 

benar-benar sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.34 

3. Tinjauan Tentang Ganti Kerugian  

3.1 Pengertian Ganti Rugi 

Ganti kerugian merupakan penggantian atas nilai tanah berikut 

bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah 

sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas  tanah.35 

Pengertian ganti kerugian juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan lebih jelas lagi. 

“Ganti rugi adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang 
berhak dalam proses pengadaan tanah”. 

 
                                                             
       34Abdurahman H. Op.cit. Hal. 123 

       35C.T.S Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 
AGRARIA (Keppres No. 55 Tahun 1993, pasal 1). Jakarta. Sinar Grafika. Hal 681 
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Bentuk ganti kerugian yang ditawarkan seharusnya tidak hanya ganti 

kerugian fisik yang hilang, akan tetapi juga harus menghitung ganti 

kerugian non fisik seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

yang dipindahkan kelokasi yang baru. Sepatutnya pemberian ganti rugi 

pemegang hak atas tanah yang kehilangan haknya tersebut melainkan 

membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau minimal 

sama pada waktu sebelum terjadinya kegiatan pembangunan jalan tol.36 

3.2 Objek yang Diberikan Ganti Rugi 

Penilaian besarnya ganti kerugian oleh Lembaga Pertanahan dalam 

rangka pengadaan tanah diberikan untuk :Hak atas  tanah, Bangunan, 

Tanaman, Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.37 

Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan 

mengenai objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan 

bawah tanag, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau 

lain-lainnya yang dapat dinilai. 

3.3 Bentuk Ganti Rugi  

Mengenai bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah 

kepada pemegang hak atas tanah yang sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2012 bentuk kerugian yang diberikan kepada 

pemilik hakatas tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi 

kepentingan umum adalah : a. Uang, b. Tanah pengganti, c. Pemukiman 

                                                             
       36Dalam Bernhard Limbong, op.cit. Hal 173 
       37C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit. Hal. 685 
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kembali, d. Kepemilikan saham, e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua 

belah pihak. 

3.4 Cara Penilaian Ganti Rugi  

Bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada 

pemagang hak atas tanah harus memenuhi syarat layak. Syarat layak yang 

dimaksud disini adalah dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih 

baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan 

tanah.38 

Selanjutnya ditentukan bahwa dalam rangka menetapkan dasar 

perhitungan ganti rugi menurut Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 ditentukan bahwa Lembaga Pertanahan melakukan 

musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari 

kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga 

Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian 

berdasarkan hasil penilaian ganti rugi. Kemudian ayat 2 ditentukan bahwa 

hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti rugi 

kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. 

Pada Pasal 18 ayat 1dalam hal ini jika tidak terjadi kesepakatan 

mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, pihak yang berhak dapat 

mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu 

paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti rugi. Ayat 2 

Pengadilan negeri memutuskan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian 

                                                             
      38 Umar Said Sugiharjo, SH., MS., Dkk, Op.cit, Hal 183 
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dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan 

keberatan. Ayat 3 Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan 

negeri dapat mengajukan Pihak yang keberatan terhadap putusan 

pengadilan negeri dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat 

mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ayat 4 

Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Ayat 5 

Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada 

pihak yang mengajukan keberatan. 

Kemudian Pasal 39 dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk 

dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan 

dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena 

hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti 

Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). 

4. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum 

Didalam kehidupan suatu Negara sebelum melakukan aktivitas hukum 

dimasyarakat, agar dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Pemerintah harus 

menegakkan hukum dengan benar dan harus memperhatikan berbagai macam 

faktor yang ada di masyarakat. Karena dalam menegakkan hukum, keadaan 

masyarakat dan problem masyarakat harus diketahui oleh Pemerintah, jika 

Pemerintah ingin menegakkan hukum. 
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Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengukur apakah suatu tindakan 

pada suatu peraturan dapat berjalan dengan efektif atau tidak, dipengaruhi 

oleh 5 hal, yaitu:39 

1. Undang-undang 

Suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa Negara, yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dipelihara oleh penguasa 

Negara. 

2. Penegak Hukum 

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan tidak 

langsung mempunyai wewenang pada bidang penegak hukum. misalnya 

seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Advokad, dsb. 

3. Fasilitas Penunjang 

Fasilitas penunjang adalah sarana dalam mendukung bagaimana 

produk hukum tersebut dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 

4. Masyarakat 

Masyarakat adalah sesungguhnya terdiri dari manusia, baik 

perorangan atau kelompok manusia yang telah terhimpun untuk 

berbagai keperluan atau tujuan 

5. Budaya Hukum 

Budaya hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni budaya hukum 

internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal 

merupakan budaya hukum masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas 

                                                             
39 Soerjono Soekanto. 1999. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. Raja Grafindo. Hal. 90. 
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hukum secara khusus. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan 

budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap 

dan pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum. 

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak 

hukum juga harus adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran 

hukum berkisar pada diri masyarakat sendiri, menjadi faktor yang 

menentukan bagi sahnya hukum. Dengan kesadaran hukum sebenarnya 

diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang 

diharapkan. Setiap masyarakat sebenarnya pasti memiliki kesadaran hukum. 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan 

secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.40 Penegakan 

hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selaku menjaga keselarasan, 

keseimbangan dan keserasian yang didasarkan oleh nilai-nilai di dalam 

masyarakat. 

                                                             
40 Arief, Barda Nawawi. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. PT. Cipta Aditya Bakti. 

Hal. 109. 
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Menurut Wolfgang Friedman dalam bukunya yang berjudul Legal 

Theory, efektivitas hukum atau penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 

komponen penting, yaitu:41 

1. Komponen Struktur 

Adalah bagian-bagian penting dari sistem hukum yang bergerak 

dalam suatu mekanisme yang termasuk didalamnya lembaga-lembaga 

pembuat hukum 

2. Komponen Substansi 

Adalah suatu perangkat atau aturan hukum itu sendiri. Dalam hal 

menyangkut isi hukumnya, isi hukum dianggap berkualitas jika sesuai 

dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat, bukan kehendak penguasa 

semata. 

3. Komponen Kultur 

Adalah komponen yang menyangkut soal tingkat kesadaran hukum 

dalam masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, komponen ini juga 

sangat berpengaruh, sebab akan menentukan apakah hukum yang 

diberlakukan dapat ditaati atau tidak atau dapat diterima atau tidak. 

                                                             
41 Wasis SP. 1995. Pengantar Ilmu Hukum. Malang. UMM Press. Hal. 29. 


