
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang 

melimpah dari Sabang sampai Merauke. Semua kekayaan tersebut adalah milik 

masyarakat Indonesia yang dikuasai oleh negara sebagaimana diatur lebih 

lanjut dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam 

Pasal 6 disebutkan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Artinya 

tanah memiliki fungsi sosial,  bahwa kegunaan dari tanah itu lebih 

mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu maupun 

golongan. Dalam rangka pembangunan nasional untuk kepentingan umum, 

maka diperlukan ketersediaan tanah dalam jumlah yang banyak. Selain 

digunakan sebagai perumahan, permintaan akan tanah juga sebagai lahan untuk 

pertanian atau perekonomian, sosial budaya dan teknologi. Misalnya untuk 

perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, jalan-jalan transportasi, dan lainnya.   

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan sarana dalam 

menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan 

yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, demikian juga dalam rangka 

kepentingan kenegaraan terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan di 

segala bidang, selalu memerlukan tanah sebagai tempat untuk pelaksanaan 
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kegiatan pembangunan tersebut.
1
 Tanah-tanah di Indonesia pada umumnya 

sudah dipunyai atau ada yang menduduki. Konsekuensinya jika ada kegiatan 

pembangunan yang membutuhkan tanah, sebagai jalan keluar yang ditempuh 

adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan mengambil tanah hak ini 

telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 18 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 menurut cara yang diatur dengan undang-

undang”. Kegiatan mengambil tanah oleh pemerintah dalam rangka 

menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum disebut sebagai 

pengadaan tanah.
2
 

Kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dituangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 dicantumkan asas-asas yang mendasari pengaturan pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu asas kemanusiaan, 

keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, kesejahteraan, 

keberlanjutan, dan keselarasan. Sedangkan lingkup kegiatannya meliputi 

pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur 

kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, pelabuhan, bandar 

udara, dan terminal, infrastruktur minyak, gas dan panas bumi, pembangkit 

transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi 
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dan informatika pemerintah, tempat pembuangan dan pengolahan sampah, 

rumah sakit pemerintah/ pemerintah daerah.
3
 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah  

untuk  kepentingan umum harus dilakukan dalam rangka pembangunan untuk 

kepentingan umum, pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan 

pengadaan tanah dan pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada 

pihak lain.
4
 Ganti kerugian ini dapat diberikan dalam bentuk: a) uang, b) tanah 

penganti, c) permukiman kembali, d) kepemilikan saham atau e) bentuk lain 

yang disetujui oleh kedua belah pihak. Asas yang mendasari ganti rugi ini 

adalah asas keadilan yaitu, memberikan jaminan penggantian yang layak 

kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga 

mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih 

baik. Prosedur pengadaan tanah meliputi beberapa tahap yaitu a) perencanaan, 

b) penetapan lokasi, c) penyuluhan, d) Identifikasi dan Inventarisasi, e) 

penilaian, f) musyawarah, dan g) keputusan panitia pengadaan tanah. Penilaian 

besarnya ganti kerugian atas tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh 

Lembaga Pertanahan. Penilaian harga tanah dapat berpedoman pada 6 (enam) 

variable yakni lokasi, letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuain 

penggunaan tanah dengan RT/RW, sarana dan prasarana dan faktor-faktor lain.  

Masyarakat menyadari bahwa pelaksanaan pelepasan hak atas tanah 

adalah untuk kepentingan pembangunan dan demi kepentingan mereka sendiri 

(kepentingan umum) yang kelak dapat dinikmati hasilnya. Tetapi masyarakat 

tidak menerima jika pemerintah mengambil tanah mereka dengan sewenang-
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wenang dan tidak membayar ganti rugi sesuai dengan harta tanah yang mereka  

inginkan, apalagi tidak diikut sertakan dalam musyawarah untuk menentukan   

segala hal yang menyangkut pengadaan tanah. Mereka tentu akan melakukan 

tindakan apa saja untuk mempertahankan tanah tersebut dengan alasan tentang 

tidak sesuai harga tanah yang diperolehnya, serta kekhawatiran berpindah 

tempat yang asing baginya dan memulai dengan kehidupan baru. Kepercayaan 

mereka menjadi pudar kepada pemerintah oleh karena pelaksanaannya yang 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perlindungan atas nasib 

mereka kelak terabaikan. Di sisi lain, pemerintah memerlukan tanah untuk 

pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan efektif.   

Banyak kasus yang terjadi akibat ganti rugi pengadaan tanah. Dalam 

proses pengadaan tanah seringkali masyarakat yang memiliki tanah 

mengajukan nilai ganti kerugian yang terbilang besar sehingga pemerintah 

sendiri kesulitan memenuhi tuntutan pemegang hak sehingga sulit mencapai 

kesepakatan. Hal ini  dapat dilihat dengan adanya beberapa masalah ganti 

kerugian yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di 

Jakarta, Warga RW 01 Koja, Jakarta Utara, yang terkena pembebasan tanah 

untuk pembangunan akses tol Priok, meminta kepada Pemerintah Kota Jakarta 

Utara, agar segera menarik kembali surat perintah pembongkaran bangunan 

milik warga. Pernyataan warga tersebut diajukan oleh seorang tokoh 

masyarakat setempat, Bambang Heryanto. Menurutnya, hingga saat ini warga 

masih belum menerima pembayaran ganti kerugian tanah sesuai dengan harga 

yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu Rp 35 juta 
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per meter persegi.
5
 Kasus lain yang terjadi di Provinsi Yogyakarta menjadi 

salah satu wilayah yang dilalui pembangunan JJLS  meliputi tiga wilayah, yaitu 

Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo. 

Wilayah Kabupaten Gunung Kidul harus membebaskan  tanah proyek JJLS itu 

sepanjang 82,25 km dengan lebar 14 hingga 24 meter. Sejak akhir Tahun 2011 

proses pengadaan tanah tersebut masih ada problematika, hingga akhir tahun 

2012 wilayah Desa Jetis sepanjang 1 km belum dapat bebaskan.
6
 Kasus lain 

yang terjadi di kota Praya Lombok, ditinjau dari perspektif  keadilan John 

Rawls maka pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah  di kota 

Praya termasuk tidak  adil. Beberapa hambatan dalam pemberian ganti rugi 

adalah adanya sengketa antara pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan 

dengan pemilik lama. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui 

musyawarah untuk mencari solusi terbaik.
7
 

Banyak kasus-kasus yang masuk ke pengadilan namun diselesaikan 

dengan hasil yang kurang memuaskan. Masyarakat berpandangan bahwa 

putusan badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan masalah 

pengadaan tanah. Posisi pemerintah memang diberikan kewenangan untuk 

melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan 

di suatu daerah. Akan tetapi pemerintah daerah juga luput dalam memahami 

dan mengkaji norma hukum, serta pemerintah kurang memahami persoalan 

yang mendasar pada masyarakat yang menguasai lahan. Dalam mencari 
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penyelesaiannya diperlukan kebijakan dari pelaksanaan kekuasaan negara 

(pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di bidang pertanahan.  

Pada skripsi ini, peneliti ingin mengkaji putusan Tata Usaha Negara 

Nomor 03/G/2012/PTUN.BJM. tentang ganti rugi pembebasan tanah terkait 

pelebaran jalan antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat di kota 

Banjarmasin. Menurut peneliti, keputusan tergugat atau panitia pengadaan 

tanah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b 

UUPTUN, sehingga Putusan Tata Usaha Negara Nomor 

03/G/2012/PTUN.BJM. tidak tepat.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang 

menjadi pokok permasalahan yaitu:  

1. Apakah objek gugatan memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha 

Negara? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Tata Usaha Negara Nomor 

03/G/2012/PTUN.BJM. sehingga tidak menerima gugatan Penggugat? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting keberadaannya 

dalam menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang 

ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui objek gugatan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan 

Tata Usaha Negara.  
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2. Untuk mengetahui Putusan Tata Usaha Negara Nomor 

03/G/2012/PTUN.BJM. sehingga tidak menerima gugatan Penggugat.  

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Manfaat dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik 

secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan, ilmu 

pengetahuan, dan pemahaman tentang analisis putusan ganti rugi pengadaan 

tanah.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan 

mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh  serta dapat dijadikan bekal 

untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 

putusan hakim terkait ganti rugi pembebasan tanah khususnya yang 

terjadi di Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Timur. 

c. Bagi Institusi Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

memecahkan permasalahan terkait ganti rugi pembebasan tanah bagi 

pihak-pihak yang bersangkutan khususnya panitia pengadaan tanah.  
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

yang dimaksud adalah mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
8
 Pada 

penelitian ini penelitian kualitatif yang dimaksud yaitu mendiskripsikan dan 

menganalisis tentang putusan Tata Usaha Negara Nomor 

03/G/2012/PTUN.BJM. terkait ganti rugi pengadaan tanah di Kota 

Banjarmasin. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang objek kajiannya 

meliputi asas-asas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta 

berbagai literature (teori) seperti teori negara hukum, yudisial review, check 

and balances, teori keadilan subtantif serta teori lain yang berhubungan 

dengan penelitian hukum ini.
9
  

Jadi secara yuridis analisis yang dilakukan dalam hal ini mengacu 

pada penerapan kaedah hukum, yang meliputi peraturan perundang-

undangan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara normatif analisis 

yang dilakukan dalam hal ini adalah putusan Tata Usaha Negara Nomor 

03/G/2012/PTUN.BJM. Tentang pengadaan tanah di Kota Banjarmasin.  
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3. Jenis Bahan Hukum 

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini terbagi 

atas dua yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Jenis bahan hukum primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, 

informasi atau pendapat yang diperoleh langsung dari sumber utama/ 

pertama.
10

 Data primer dalam analisis ini diperoleh dari putusan Tata 

Usaha Negara Nomor 03/G/2012/PTUN.BJM dan Undang Undang lain.  

b. Bahan Hukum Skunder 

Bahan Hukum skunder diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil 

penelitian terdahulu tentang analisis putusan Tata Usaha Negara. 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam analisis ini 

bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu  metode  dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau 

fenomena yang diselidiki.
11

 Teknik analisis bahan hukum ini tepat untuk 

menganalisa kasus ganti rugi pembebasan tanah di Banjarmasin dalam 

Putusan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2012/PTUN.BJM.  

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab, hal ini bertujuan agar 
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mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisannya yang secara garis 

besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Merupakan subtansi dalam pendahuluan yang meliputi beberapa subbab, 

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

dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian teori-teori hukum yang berkaitan dengan 

permasalah yang di angkat oleh penulis yaitu tentang sengketa tanah terkait 

penguasaan tanah pada kawasan pariwisata. Teori-teori hukum ini diperoleh 

dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan 

penulisan penelitian. 

BAB III: PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh 

penulis yang selanjutnya akan dianalisa secara sistematis, guna mengkaji, 

menyesuaikan dan menyelaraskan hasil penelitian dengan kenyataan yang ada 

(yang terjadi), terhadap objek yang diteliti serta didukung dengan bahan hukum 

dan teori-teori yang releven dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. 

BAB IV: PENUTUP  

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini, yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisikan saran dari penulis 

guna menanggapi permasalahan yang diteliti. 

 


