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ABSTRAK 

Silalahi,Alrios Okto Parulian. 2016 Konsultasi Publik dalam Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Semarang Outer Ring Road Mijen-

Mangkang Kota Semarang). Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang: 

Pembimbing I, Drs. Suhadi, S.H.,M.Si., Pembimbing II, Rahayu Fery 

Anitasari,S.H.,M.Kn. 

 

Kata Kunci: Konsultasi Publik, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum 

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Indonesia 

mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012. Beberapa tahun terakhir Kota Semarang 

berkembang pesat, diikuti dengan pesatnya jumlah penduduk menjadikan lalu 

lintas Kota Semarang semakin macet. Maka dari itu laju perkembangan penduduk 

dan kemacetan harus diimbangi dengan infrastruktur yang mendukung salah 

satunya yaitu pembangunan jalan SORR (Semarang Outer Ring Road) Mijen-

Mangkang. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, pengadaan tanah dilakukan 

melalui 4 tahap yakni, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. 

Pada setiap tahap dibutuhkan persetujuan masyarakat yang terkena pengadaan 

tanah, apabila belum terjadi persetujuan maka dalam tahap persiapan akan 

dilaksanakan konsultasi publik. Konsultasi publik dilakukan oleh pemerintah, 

dalam pelaksanaan konsultasi publik masyarakat dapat menyampaikan segala 

bentuk aspirasinya. Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana pelaksanaan 

konsultasi publik pembebasan lahan dalam pembangunan SORR Mijen-

Mangkang Kota Semarang; dan (2) Bagaimana implikasi pelaksanaan konsultasi 

publik terhadap proses pengadaan tanah dalam pembangunan SORR Mijen-

Mangkang Kota Semarang. 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka digunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

Terlaksananya kegiatan konsultasi publik dan konsultasi publik ulang 

belum mendapatkan titik temu antar pemerintah dengan warga yang terkena 

dampak serta dilaksanakan ditempat rencana pembangunan kepentingan umum 

atau ditempat yang telah disepakati yakni, Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan 

Mijen, karena masih terdapat 22 orang yang tidak sepakat dan 56 tidak hadir 

dalam pelaksanaan konsultasi publik ulang. Pelaksanaan penetapan lokasi dalam 

pembangunan SORR Mijen-Mangkang masih dalam proses pengambilan 

keputusan dari hasil kajian keberatan yang disampaikan ke Bapak Walikota 

Semarang yakni apakah keberatan warga dapat diterima atau ditolak. Sehingga 

penetapan lokasi belum dapat ditentukan. Pelaksanaan Pembangunan Jalan SORR 

Mijen-Mangkang telah sampai pada tahap Tim Kajian Keberatan. Terwujudnya 

proses pengadaan tanah yang demokratis, masyarakat yang terkena dampak 

pengadaan tanah berkewajiban mengetahui dan mendapat informasi selengkap-

lengkapnya, Konsultasi publik harus dilaksanakan sesuai dengan asas- asas 

pengadaan tanah dan melihat nilai-nilai sosial yang berada di masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah mempunyai karakter yang unik sebagai benda yang tidak tergantikan, 

tidak dapat dipindahkan, dan tidak dapat direproduksi kembali, tanah 

memposisikan dirinya sebagai kebutuhan vital bagi manusia.Tanah merupakan 

aset sosial sekaligus kapital aset jika dilihat dari fungsinya sebagai sosial aset 

tanah merupakan sarana pemersatu sosial dikalangan masyarakat untuk hidup dan 

kehidupan. Sebagai kapital aset, tanah merupakan faktor modal dalam 

pembangunan yang telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting. 

Pembangunan tentu sangat memerlukan tanah sebagai sarana utama. Disisi lain 

warga masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman dan tempat 

mata pencaharian. Tanah yang mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya 

harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam pemanfaatan 

tanah dapat terkordinasi antara berbagai jenis penggunaannya dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan serta menghindari yang dapat merugikan 

kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.Tanah merupakan dasar 

dalam pembagunan. Tanah sangat memegang peran penting dalam sektor
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pembangunan, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. 

Salah satu unsur dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak bisa dihindari 

keberadaanya adalah kebutuhan lahan atau tanah. Tanah merupakan kebutuhan 

dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi komponen utama. Tanpa adanya 

komponen utama ini, maka pembangunan tidak dapat diwujudkan. Pemerintah 

sesuai dengan fungsinya memiliki tanggung jawab dalam pengadaan dan 

pelaksanaan pembangunan demi penyediaan infrastruktur guna pemenuhan 

kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat luas (Iskandar, 2007:23). 

Pengadaan lahan untuk kepentingan umum di daerah manapun di Indonesia 

selalu timbul masalah yang serius, diantaranya permasalahan itu adalah adanya 

para pemilik tanah untuk mempertahankan hak kepemilikkannya, atau tidak 

bersedia untuk dibebaskan tanahnya. Pada sebagian pembebasan tanah khususnya 

pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, sebagian masyarakat 

memiliki paradigma bahwa dirinya akan mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan 

ini terjadi karena ganti rugi yang didapat tidak seimbang dengan harga pasaran, 

yang berarti masyarakat tersebut akan kehilangan tempat tinggal. Masyarakat 

akan merasa putus asa karena kehidupan yang diharapkan paling tidak sama 

dengan kehidupan sebelumnya atau lebih baik menjadi sebuah angan-angan yang 

tidak dapat direalisasikan. Keikutsertaan masyarakat dalam pengadaan tanah tidak 

hanya dilakukan secara individu, namun juga oleh kelembagaan swadaya 

masyarakat (Iskandar, 2015:24). 

Kasus pembebasan tanah atau dalam hal ini pengadaan tanah bagi 

kepentingan umum terjadi karena beberapa hal seperti masih rendahnya kesadaran 
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masyarakat akan hak-hak sosial dan ekonomi tanah, lemahnya pilar-pilar 

demokrasi baik di dalam dan di luar masyarakat sehingga dominasi negara begitu 

sulit untuk ditaklukkan (Dora, 2006:71). Permasalahan yang sering terjadi 

terhadap para pemegang hak tanah dikarenakan belum mengerti secara mendetail, 

terhadap hak dan kewajibannya sebagai pemegang hak atas tanah apabila 

tanahnya akan dimanfaatkan oleh Negara sebagai komponen utama dalam 

pembangunan kepentingan umum (Iskandar, 2015:43). 

UU Nomor 2 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 2: Pengadaan tanah adalah 

kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan 

adil kepada pihak yang berhak. Perpres Nomor 71 Tahun 2012 dijelaskan dalam 

Pasal 1 angka 2: Pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara 

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 

Pengadaan tanah secara luas mengandung 3 unsur yaitu; (1)kegiatan untuk 

mendapatkan tanah, sebagai pemenuhan kebutuhan lahan untuk memenuhi 

pembangunan kepentingan umum, (2)pemberian ganti rugi kepada yang terkena 

kegiatan, (3)pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain. 

UU No. 2 Tahun 2012 sudah tidak menentukan besaran ganti rugi karena 

besaran ganti rugi sudah ditentukan oleh juru taksir. Dapat dikatakan apabila 

berhasil dalam musyawarah maka akan berhasil juga dalam pembangunan, begitu 

juga sebaliknya. Konsultasi Publik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan 

dilakukan melalui beberapa proses yaitu sosialisasi, penetapan lokasi, serta 

kesepakatan dalam lokasi rencana pembangunan. Konsultasi publik dilakukan 

dengan melibatkan pihak yang berhak dengan masyarakat yang terkena dampak 
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serta dilakukan ditempat rencana pembangunan atau ditempat yang disepakati. 

Konsultasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dilaksanakan 

dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, dan apabila terdapat pihak 

yang keberatan dalam lokasi rencana pembangunan, maka akan dilakukan 

konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja. 

Konsultasi publik sangat penting untuk membangun partisipasi publik. 

Transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu 

pada Undang-Undang akan menjadi prasyarat bagi partisipasi publik akan peran 

dan tanggung jawabanya dalam penentuan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan, 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling menghormati sehingga 

pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di daerah dapat segera 

diwujudkan. Mekanisme konsultasi publik juga sesuai dengan pembentukan 

hubungan timbal balik positif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk 

itu, agar bentuk mekanisme konsultasi publik dapat berlaku efektif hendaknya 

diatur dalam suatu peraturan daerah, dengan substansi minimal yang diatur 

mencakup teknis pelaksanaan konsultasi publik. Tersedianya mekanisme 

konsultasi publik mengharuskan lembaga publik di daerah untuk lebih terbuka, 

oleh karena itu penting adanya penyesuaian institusi kelembagaan daerah. 

Mekanisme konsultasi publik hendaknya dapat dimaksimalkan oleh masyarakat 

untuk terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah 

yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (Yasir, 2012:14). 
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Saat ini kemacetan sudah menjadi momok bagi warga Kota Semarang. 

Jumlah kendaraan yang tinggi, diikuti dengan belum terpenuhinya kebutuhan 

transportasi layak dan memadahi menjadi salah satu sebab terjadinya kemacetan 

di Kota Semarang. Apabila terjadi kasus kecelakaan di jalur-jalur vital, kemacetan 

panjang sudah pasti tak terelakkan. Pembangunan jalan lingkar (outer ring road) 

jalur Selatan (Mangkang-Mijen) dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurai 

kemacetan di tengah kota, khususnya wilayah bagian Krapyak-Jrakah dan 

bundaran Kalibanteng. Maka untuk itu, beberapa pihak mendesak agar Pemkot 

lebih serius dalam upaya merealisasikan pembangunan Semarang Outer Ring 

Road (http://www.suaramerdeka.com, diakses 06/06/2016, 07:44 WIB). 

Menurut warga, Pemkot Semarang tidak melakukan sosialisasi yang 

transparan sejak awal, sehingga warga merasa terkejut dengan hasil sosialisasi 

tersebut dan menginginkan adanya penggeseran lahan sejauh 5-10 meter ke lahan 

kosong (http://jateng.tribunnews.com, diakses 18/4/2016, 17:39 WIB). Namun 

Pemkot merasa kesulitan untuk memenuhi warga, dikarenakan lahan kosong yang 

diinginkan warga untuk menjadi pengganti lokasi pembangunan SORR berada 

diluar wilayah Kota Semarang. Sampai pada saat ini, pengadaan tanah untuk 

pembangunan Jalan SORR (Semarang Outer Ring Road) sudah mencapai proses 

konsultasi publik ulang. Konsultasi publik ulang telah berjalan sesuai dengan 

prosedur yang ada. Namun demikian, hal tersebut diiringi oleh ketidaksepakatan 

masyarakat atas rencana pembebasan lahan pembangunan SORR (Dinas Bina 

Marga, 2015). 

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/03/09/193926/Pembebasan-Lahan-SORR-Selatan-Barat-Dianggarkan-Rp-10-Miliar
http://jateng.tribunnews.com/
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Pelaksaan konsultasi publik telah dilakukan oleh Pemkot Semarang, namun 

demikian ketidaksepakatan antara Pemkot Semarang dan warga masih terjadi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul:“KONSULTASI PUBLIK DALAM PENGADAAN TANAH 

UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI SEMARANG OUTER RING 

ROAD MIJEN-MANGKANG KOTA SEMARANG)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perkembangan kota yang semakin meningkat tentu harus ditunjang dengan 

pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum. Dalam pembangunan fasilitas 

umum tentu harus mempunya tanah karena tanah sebagai komponen utama dalam 

pembangunan. Pembangunan fasilitas umum bagi kepentingan umum akan 

terwujud apabila ditunjang oleh peran serta masyarakat. Peningkatan 

pembangunan fasilitas Jalan SORR (Semarang Outer Ring Road) Mijen-

Mangkang di Kota Semarang menjadi suatu permasalahan kompleks, yaitu: 

1. Perubahan Peraturan-Peraturan Tentang Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum yang belum tersosialisasi secara keseluruhan di 

masyarakat. 

2. Proses pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Masyarakat belum mengerti secara mendetail tentang kewajiban terhadap hak 

dan kewajibannya sebagai pemegang hak atas tanah apabila tanahnya akan 

dimanfaatkan oleh Negara sebagai komponen utama dalam pembangunan 

kepentingan umum. 
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4. Ketersedian lahan untuk pembangunan kepentingan umum yang semakin 

minim. 

5. Terhambatnya pelaksanaan konsultasi publik dalam pembangunan SORR 

(Semarang Outer Ring Road) Mijen-Mangkang. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan ini masalah yang akan dibahas hanya menyangkut masalah 

yang akan diangkat yaitu, “Konsultasi Publik Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum (Studi Semarang Outer Ring Road Mijen-Mangkang Kota 

Semarang)”. Dalam hal ini masalah pelaksanaan konsultasi publik dan implikasi 

pelaksanaan konsultasi publik terhadap proses pengadaan tanah dalam 

pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang Kota Semarang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka ada permaslahan yang muncul dalam 

penelitian ataupun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan konsultasi publik pembebasan lahan dalam 

pembangunan SORR Mijen-Mangkang Kota Semarang? 

2. Bagaimana implikasi pelaksanaan konsultasi publik terhadap proses 

pengadaan tanah dalam pembangunan SORR Mijen-Mangkang Kota 

Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 
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Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

mengenai cara dan upaya Tim Pelaksana Pembebasan Tanah dalam 

melaksanakan konsultasi publik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dalam pembangunan Jalan SORR (Semarang Outer Ring Road ) di 

Kota Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

2.1 Mengetahui proses pelaksanaan konsultasi publik dalam pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan SORR 

(Semaramg Outer Ring Road) di Kota Semarang. 

2.2 Menjelaskan implikasi pelaksanaan konsultasi publik dalam 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan SORR 

(Semarang Outer Ring Road ) di Kota Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak didapat kanmelalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai media pembelajaran penelitian hukum sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan individu individu mahasiswa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi masyarakat terkait konsultasi publik dalam pembebasan tanah untuk 

kepentingan umum di kota Semarang. Menambah sumber pengetahuan tentang 

kosultasi publik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi 
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perpustakaan Universitas Negeri Semarang. Dapat dijadikan sebagai acuan atau 

referensi untuk penelitian berikutnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penulis dapat menemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakat dan pemerintah terkait dengan pembebasan tanah untuk kepentingan. 

Menambah wawasan dan pembendaharaan dalam pengembangan ilmu pertanahan. 

Kepada Masyarakat dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai 

konsultasi publik dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan 

bagi pemerintah, dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, skripsi ini disusun 

menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Pada bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong 

berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, judul, lembar 

pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar 

abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.  

2. Bagian pokok Skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang 

digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, 
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pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi 

sebagi berikut: 

a. Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini tentang rincian yang mengemukakan apa yang menjadi 

dorongan penulis mengambil judul penelitian ini, secara umum 

menguraikan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

b. Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang tinjaun pustaka berupa kerangka teori dan 

kerangka pemikiran yang menjadi acuan untuk menganalisis data, 

pendapat-pendapat para ahli. Tinjauan pustaka ini memuat uraian 

penelitian terdahulu, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 

konsultasi publik dalam pembebasan tanah, good governance dan 

kerangka berpikir. 

c. Bab 3 Metode Penelitian 

Metode penulisan berfungsi untuk mempermudah dalam 

mendapatkan data yang akan digunakan untuk melengkapi tulisan. 

Bab ini umumnya berisi tentang pendekatan penelitian, jenis 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, spesifikasi penelitian, 

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, obyektifitas dan 

keabsahan data, teknik analisis data. Metode yang dipakai penulis 

dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologi. 
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d. Bab 4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian, 

pelaksanaan konsultasi publik pembebasan lahan dalam pembangunan 

Jalan SORR Mijen-Mangkang Kota Semarang, dan membahas 

implikasi pelaksanaan konsultasi publik terhadap proses pengadaan 

tanah dalam pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang Kota 

Semarang. 

e. Bab 5 Penutup 

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan 

dari pembahasan hasil penelitian dan saran oleh peneliti. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan sumber literatur yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data 

dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tanah mempunyai karakter yang unik sebagai benda yang tidak tergantikan, 

tidak dapat dipindahkan, dan tidak dapat direproduksi kembali, tanah 

memposisikan dirinya sebagai kebutuhan vital bagi manusia. Tanah sangat 

memegang peran penting dalam sektor pembangunan, bahkan menentukan 

berhasil tidaknya suatu pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk tentu 

harus ditunjang juga dengan pembangunan fasilitas umum yang memadai yang 

diadakan oleh pemerintah. Dalam pembangunan fasilitas umum tentu harus 

mempunyai tanah karena tanah sebagai komponen utama dalam pembangunan. 

Pembangunan fasilitas umum bagi kepentingan umum akan terwujud 

apabila ditunjang oleh peran serta masyarakat. Masyarakat dituntut untuk dapat 

memposisikan dirinya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai pelaku 

pembangun wilayah dengan difasilitasi oleh pemerintah. Untuk itu perlu adanya 

peningkatan upaya-upaya untuk mendorong kesadaran masyarakat, pelayanan 

publik, dan kampanye publik (Saragih, 2011:19). 

Mekanisme konsultasi publik sangat penting untuk membangun partisipasi 

publik. Transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan yang 

mengacu pada Undang-Undang akan menjadi prasyarat bagi partisipasi publik 

akan peran dan tanggung jawabnya dalam penentuan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut didasarkan pada 
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prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling 

menghormati sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di 

daerah dapat segera diwujudkan. Mekanisme konsultasi publik juga sesuai dengan 

pembentukan hubungan timbal balik positif antara pemerintah daerah dan 

masyarakat. Untuk itu, agar bentuk mekanisme konsultasi publik dapat berlaku 

efektif hendaknya diatur dalam suatu peraturan daerah, dengan substansi minimal 

yang diatur mencakup teknis pelaksanaan konsultasi publik. Tersedianya 

mekanisme konsultasi publik mengharuskan lembaga publik di daerah untuk lebih 

terbuka, oleh karena itu penting adanya penyesuaian institusi kelembagaan daerah. 

Mekanisme konsultasi publik hendaknya dapat dimaksimalkan oleh masyarakat 

untuk terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah 

yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (Yasir, 2012:14). 

Kasus pembebasan tanah atau dalam hal ini pengadaan tanah bagi 

kepentingan umum terjadi karena beberapa hal seperti masih rendahnya kesadaran 

masyarakat akan hak-hak sosial dan ekonomi tanah, lemahnya pilar-pilar 

demokrasi baik di dalam dan di luar masyarakat sehingga dominasi Negara begitu 

sulit untuk ditaklukkan (Dora, 2006:71). Peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat luas dalam konteks penataan ruang, keterbukaan informasi sangat 

diperlukan. Tidak hanya untuk mengarahkan perencanaan tetapi juga 

penyebarluasan informasi untuk mengurangi spekulasi dan manipulasi harga tanah 

dan fungsi ruang oleh pihak-pihak tertentu (Warlan, 2014:65). 
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2.2 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

2.2.1Pengertian Pengadaan Tanah 

Pengadaan tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk mendapatkan 

tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan, khususnya kepentingan umum. 

Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara 

pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya 

diperlukan untuk untuk kegiatan pembangunan (Sumardjono, 2009: 

280).Menurut Pasal 1 angka (1) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang 

dimaksud dengan “pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang 

berhak atas tanah tersebut”. Artinya, pengadaan tanah dilakukan dengan cara 

memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak 

dengan cara lain selain pemberian ganti kerugian (Limbong, 2011:129). 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pelaksanaan Pembangunan, 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. Peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2012 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan, pengadaan tanah adalah 

kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak 

dan adil kepada pihak yang berhak.UU No 2 Tahun 2012 dalam Pasal 1 
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angka (2): pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 

Kepentingan umum merupakan suatu kepentingan yang menyangkut 

berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan, suku, agama, 

status sosial dan sebagainya (Iskandar, 2015:13). Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, mengartikan kepentingan umum adalah kepentingan 

bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan 

digunakan sebesar-besarnya suatu kemakmuran rakyat. 

Secara sederhana dapat diartikan bahwa pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dapat dikatakan untuk kepentingan Nasional, masyarakat 

banyak atau untuk tujuan yang luas. Kepentingan umum adalah termasuk 

kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, 

dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan hankamnas 

atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan 

nasional serta wawasan nusantara (Limbong, 2011: 144). Kepentingan umum 

menurut John Salindeho “kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan 

Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-

segi sosial, politik, psikologi, dan hankamnas atas dasar asas-asas 

Pembangunan Nasional dengan mengindahkan ketahanan Nasional serta 

Wawasan Nusantra” (Sutedi, 2008: 59). 
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2.2.2 Tahapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya bahwa, dalam rangka 

pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, tanah adalah merupakan salah satu 

sarana yang amat penting dan masalah pengadaan tanah untuk kebutuhan 

pembangunan tidaklah mudah dicapai karena semakin banyaknya 

pembangunan maka kebutuhan akan lahan juga akan semakin meningkat, 

sedangkan ketersediaan tanah semakin sedikit (Suandra, 1991: 11). Kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai segi kehidupan terutama 

untuk kepentingan umum selalu membutuhkan tanah sebagai komponen 

utama. 

Pengadaan tanah yang bertujuan untuk pembangunan fasilitas 

kepentingan umum tentu harus ada kriteria yang pasti tentang kepentingan 

umum itu. Dalam UU No 2 tahun 2012 pasal 10 yang berbunyi: Tanah untuk 

kepentingan umum sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 

dipergunakan untuk pembangunan: 

a. Pertahanan dan keamanan Nasional; 

b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kreta 

api, dan fasilitas operasi kereta api; 

c. Waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran 

pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; 

d. Pelabuhan, bandar udara, terminal; 

e. Infrastruktur minyak gas, dan panas bumi; 

f. Pembangkit,transmisi, gardu, jaringan dan dstribusi tenaga listrik; 
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g. Jaringan telekomunikasi, dan informasi pemerintah; 

h. Tempat pembuangan, dan pengolahan sampah; 

i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

j. Fasilitas kesehatan umum; 

k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau; 

m. Cagar alam, dan cagar budaya; 

n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa; 

o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, 

serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan 

status sewa; 

p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

q. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan 

r. Pasar umum dan lapangan parkir umum. 

Ketersediaan tanah yang semakin sulit dan terbatas dengan diiringi 

kebutuhan lahan yang meningkat bagi pembangunan banyak menimbulkan 

konflik. Hal tersebut terjadi karena kepentingan umum dan kepentingan 

perorangan berbenturan. Pemerintah yang dalam hal ini memiliki peran 

sebagai pemangku kebijakan telah melakukan berbagai upaya dengan 

mengeluarkan peraturan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan 

kepentingan umum. Pengadaan tanah memegang peran yang sangat penting, 

karena hal tersebut menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Hal itu 

terkait tanah sebagai komponen utama pembangunan. Dalam hal ini 



18 
 

 

pemerintah, pemilik tanah, dan instansi swasta memiliki peran penting dalam 

pengadaan tanah (Limbong, 2013:48). 

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 Pasal 13 tentang Pengadaan Tanah 

Untuk Kepentingan Umum dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan, sebagai 

berikut: 

1. Tahapan perencanaan 

Dalam tahapan perencanaan, instansi yang memerlukan tanah membuat 

perencanaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan 

Perundang-undangan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas 

pembangunan yang tercantum dalam pembangunan jangka menengah, 

rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. 

Dalam Pasal 15 perencanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk 

dokumen  perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat: 

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan. 

b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana 

Pembangunan Nasional dan Daerah. 

c. Letak tanah. 

d. Luas tanah yang dibutuhkan. 

e. Gambaran umum status tanah. 

f. Perkiraan pelaksanaan Pengadaan Tanah. 

g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan. 

h. Perkiraan nilai tanah, dan 
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i. Rencana penganggaran. 

2. Tahapan persiapan 

Instansi yang memerlukan tanah bersamaan dengan pemerintah Provinsi 

berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 melaksanakan:  

1. Pemberitahuan rencana pembangunan. 

2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan 

3. Konsultasi publik rencana pembangunan. 

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam 

angka I diatas, disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi 

pembagunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak 

langsung. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan   sebagaimana yang 

dimaksud diatas meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak 

dan obyek Pengadaan Tanah. Konsultasi publik rencana pembangunan 

dilaksanakan  untuk mendapatkan  kesepakatan lokasi rencana pembangunan 

dari pihak yang berhak (UU No 2 Tahun 2012). 

3. Tahap pelaksanaan 

Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum 

ditetapkan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan 

Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan Pengadaan 

Tanah sebagaimana dimaksud diatas meliputi: 

a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah. 
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b. Penilaian ganti kerugian. 

c. Musyawarah penetapan ganti kerugian. 

d. Pemberian ganti kerugian, dan 

e. Pelepasan tanah instansi (UU No 2 Tahun 2012 Pasal 27). 

4. Tahap penyerahan hasil 

Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada 

instansi yang memerlukan tanah setelah pemberian ganti kerugian kepada 

para pihak yang berhak. Instansi yang memerlukan tanah dapat memulai 

melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil 

pengadaan tanah. Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan 

tanah yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 

2.2.3 Asas-Asas Umum Pengadaan Tanah 

Dalam rangka pengadaan tanah tersangkut dua kepentingan pihak, 

yakni instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang 

tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Tanah sebagai kebutuhan 

dasar manusia dan merupakan perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya 

maka pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin 

tidak adanya pemaksaaan kehendak satu pihak terhadap pihak lain. 

Mengingat bahwa harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatan 

pembangunan, maka harus dijamin bahwa kesejahteraan sosial ekonominya 

tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling tidak harus setara 

dengan keadaan sebelum tanahnya digunakan oleh pihak lain 

(Morgan,2014:9). 
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Dalam Pasal 18 UUPA, yaitu: “untuk kepentingan umum, termasuk 

kepentingan bangsa dan negara termasuk kepentingan bersama dari rakyat, 

hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak 

dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.” Pemberian kerugian 

yang layak merupakan pengakuan  dan penghormatan terhadap hak individu 

hak atas tanah yang mereka lepaskan atau menyerahkan hak atas tanah utuk 

kepentingan umum. Pengambilan tanah untuk kepentingan umum tanpa 

disertai dengan pemberian ganti kerugian yang layak sama dengan 

perampasan hak atas tanah(Santoso:2013-58). 

Asas pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan asas berikut: 

1. Asas Kesepakatan, yakni bahwa seluruh kegiatan pengadaan tanah 

dilakukan didasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah 

dan memegang hak atas tanah. Kegiatan fisik pembangunan baru dapat 

dilaksanakan apabila terjadi kesepakatan antara para pihak dan ganti 

kerugian telah diserahkan. 

2. Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendapatkan dampak 

positif bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang terkena 

dampak dan masyarakat luas. Manfaat dari hasil kegiatan pembangunan 

itu harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan. 

3. Asas Keadilan, pada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti 

kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal 

setara dengan keadaan semula dengan memperhitungkan kerugian 

terhadap faktor fisik maupun non fisik. 
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4. Asas Kepastian, pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yang 

diatur oleh peraturan Perundang-undangan, sehingga para pihak 

mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Sebagaimana dalam 

Peraturan Presiden, pihak yang memerlukan tanah kepastian hukumnya 

lebih dijamin dibandingkan dengan pihak yang kehilangan tanahnya. 

5. Asas Keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang 

terkena dampak berhak memperoleh informasi  tentang proyek dan 

dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana 

pemukiman kembali, lokasi pengganti (bila ada), dan hak masyarakat 

untuk menyampaikan keberatan. 

6. Asas Keikutsertaan/Partisipasi, peran serta selurah pemangku 

kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahap pengadaan tanah 

(perencanaan, pelaksanaan, evaluasi), diperlukan agar menimbulkan 

rasa ikut memiliki dan dapat meminimalkan penolakan masyarakat 

terhadap kegiatan yang bersangkutan (Morgan,2014:9). 

2.3 Konsultasi Publik 

Konsultasi publik merupakan proses komunikasi dialog atau musyawarah 

antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dalam bentuk 

penentuan perencanan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum. (Ps 1 angka 8 UU No.2 Tahun 2012). Sesuai dengan UU No. 

2 Tahun 2012, sejak proses awal pengadaan tanah untuk pembangunan 

kepentingan umum, para pihak pemilik/penguasa tanah sudah diberikan hak untuk 

dilibatkan dalam musyawarah penetapan lokasi lahan pengadaan tanah. Dengan 
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demikian para memilik tanah sudah mengetahui bankan ikutserta dalam 

penentuan lokasi pembangunan kepentingan umum (Iskandar, 2015: 45). 

2.3.1 Tahapan Pelaksanaan Konsultasi Publik 

Sebelum berlakunya UU NO.2 Tahun 2012, dalam penetapan lokasi lahan 

pembangunan kepentingan umum hanya ditentukan oleh sepihak tanpa melibatkan 

pemilik/pemegang hak atas tanah,  dengan berlakunya UU yang baru ini hak 

pemilik tanah lebih dihormati. Untuk mendapatkan kepastian hukum konsultasi 

publik dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan paling lama 60 (enam 

puluh) hari kerja, dan apabila ternyata masih ada yang keberatan terhadap 

penetapan lokasi pembangunan kepentingan umum akan diadakan konsultasi 

publik ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Sehingga semua berjumlah 90 

(sembilan puluh) hari kerja, (Pasal 21 UU No 2 Tahun 2012). 

Setelah dilaksanakannya konsultasi publik ulang dan ternyata masih ada 

pihak yang belum sepakat/menolak terhadap penetapan lokasi pembangunan. 

Dalam Pasal 21 ayat (2) Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas 

keberatan rencana lokasii pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Ayat (3), Tim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas: 

1. Sekretaris Daerah Provinsi/pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap 

sebagai anggota; 

2. Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai sekretaris merangkap anggota; 

3. Instansi yang menangani urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah 

sebagai anggota; 
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4. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai 

anggota; 

5. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan 

6. Akademisi sebagai anggota. 

Undang-Undang mengamanahkan, bahwa pembentukan Tim ini bisa 

dikatakan sebagai tim cadangan, kalau dalam penetapan lokasi pembangunan 

tidak didapatkan kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah. Jika dalam 

pengadaan tanah ini tidak ada kemacetan kesepakatan  tim ini tidak wajib untuk 

dibentuk. Idealnya tim ini harus dibentuk dari awal pengadaan tanah untuk 

pembangunan kepentingan umum, sehingga kegiatan dalam pengadaan tanah ini 

lebih valid. Dalam konsultasi publik, para pemilik tanah masih ada yang 

keberatan dan melakuan gugatan kepada Gubernur dan ternyata Gubernur 

menerima gugatan, maka Gubernur memberitahukan kepada calon pengguna 

tanah untuk mencari tempat lain, namun jika gugatan tersebut diterima oleh 

Gubernur maka akan dikeluarkan surat keputusan penetapan lokasi pengadaan 

lahan pembangunan kepentingan umum. Bila penetapan lokasi pembangunan 

untuk kepentingan umum sudah ditetapkan maka harus diumumkan kepada 

masyarakat umum terutama yang terkena pembebasan lahan untuk kepentingan 

umum (Iskandar, 2015; 46). 

Dalam Pasal 11 Perpres NO.71 tahun 2012 pemberitahuan rencana 

pembangunan memuat informasi mengenai: 

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan; 

2. Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan; 
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3. Tahap rencana pengadaan tanah; 

4. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah; 

5. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan 

6. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

Pemberitahuan secara langsung berupa sosialisasi, tatap muka, surat 

pemberitahuan. Sedangkan pemberitahuan secara tidak langsung bisa melalui 

media cetak maupun media elektronik. Setelah ditetapkannya lokasi pengadaan 

tanah namun masih ada pihak yang menolak dan keberatan  maka pihak yang 

keberatan dapat mengadakan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Apabila pihak PT TUN telah 

menerima gugatan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja, maka pengadilan harus 

memberikan putusan. Selanjutnya apabila telah ada putusan dari PTUN dan masih 

ada pihak pemilik tanah masih menolak maka dalam jangka waktu paling lama 14 

hari kerja dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung peninjauan kembali, dan 

Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 hari kerja penetapan lokasi 

pembangunan untuk kepentingan umum diberikan jangka waktu selama 2 tahun 

dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012). 

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi TimPelaksanaan Pengadaan Tanah  

Pelaksana pengadaan tanah jika dilihat dari ketentuan sebelum berlakunya 

UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, merupakan 

singkatan Panitia Pengadaan Tanah, namun dengan berlakuknya Undang-undang 

dan Peraturan Presiden ini maka disebut dengan Pelaksana Pengadaan Tanah. 
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Pelaksanaan Pengadaan Tanah ini dibentuk atas dasar hukum baik produk hukum 

yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Pemerintah dalam hal ini adalah Pelaksana Pengadaan Tanah dalam 

menjalankan tugasnya melaksanakan proses pembebasan yang pertama kali 

setelah adanya kesepakatan lokasi dan selanjutnya mengadakan sosialisasi dan 

pendataan terhadap para pihak pemilik tanah yang terkena dampak pembebasan 

lahan untuk kepentingan umum. Pendataan ini meliputi jenis kepemilikan, status 

kepemilikan, dan data atministrasi lainnya seperti luas, batas tanah, dan 

sebagainya. (Iskandar, 2015:37). 

Tugas pokok dan fungsi panitia pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 7 

Perpres No 65 Tahun 2006 adalah: 

Panitia Pengadaan Tanah bertugas: 

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan 

benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan 

dilepaskan atau diserahkan; 

2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan 

dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; 

3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau 

diserahkan; 

4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena 

rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana 

dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik 

melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat 



27 
 

 

diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/ 

atau pemegang hak atas tanah; 

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka 

menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; 

6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak 

atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah; 

7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; 

8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah 

dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten; 

Tugas pelaksana pengadaan tanah berdasaarkan Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2012 yang disebutkan dalam Pasal 27 berbunyi: 

1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemeliharaan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 

2. Penilaian ganti kerugian; 

3. Musyawarah penetapan ganti kerugian;  

4. Pemberian ganti kerugian; 

5. Pelepasan tanah instansi. 

Tugas pelaksana pengadaan tanah yang paling berat dalam pelaksanaannya 

adalah melakukan pendekatan terhadap pemegang hak atas tanah, dari pendekatan 

ini lebih baik dilakukan pendekatan dari hati-kehati kepada masyarakat. 

Keberhasilan dalam melaksanakan pendekatan terhadap masyarakat akan 

ditentukan oleh sistem dan cara pendekatan itu sendiri, sedangkan cara dan 
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pendekatan dari satu tempat ke tempat yang lain tentu berbeda. Hal ini tentu 

menjadi tantangan tersendiri pelaksana pengadaan tanah harus selalu bisa 

menciptakan sistem dan cara yang berbeda yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

setempat. Tugas pelaksanaan pengadaan tanah dengan berlakunya UU Nomor 2 

Tahun 2012 sudah diperringan, dengan berkurangnya untuk melakukan 

penaksiran atau penentuan harga ganti rugi, karena tugas ini sepenuhnya  

diserahkan kepada Juru Taksir (Tim Appraisal) (Iskandar, 2015: 41). 

2.4 Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

Good governance merupakan suatu sistem pemerintahan yang layak, tata 

pemerintahan yang baik dan berwibawa (Thamrin, 2013:46). Good governance 

secara umum diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat yang dilayani dan dilindungi (Sedarmayanti, 2007:2) Berdasarkan hal 

tersebut dapat dipahami bahwa good governance yaitu tata kelola pemerintahan 

yang baik yang diselenggarakan secara bertanggung jawab (accountable). Good 

governance ditopang oleh tiga komponen utama yaitu, (1) Political governance, 

yakni proses keputusan kebijakan, (2) Economic governance, yakni proses 

pembuatan keputusan (decision making process), (3) Administration governance, 

yakni sistem implementasi proses kebijakan. Berdasarkan ketiga komponen diatas 

maka governance dalam kerangka insitusi menjadi 3 domain variasi, yaitu state 

(pemerintah atau negara),  private sector (sektor swasta atau dunia usaha), society 

(masyarakat) (Thamrin, 2013:47). 

Dalam hal ini Negara memiliki peran sebagai pihak yang menciptakan 

pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi 
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sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk ikut 

terlibat dalam hal tersebut (Thamrin, 2013:47). UNDP menyebutkan lebih jauh 

bahwa ciri Good governance yaitu mengikutsertakan semua, transparan yang 

bertanggung jawab, yang efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, 

menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi yang didasarkan pada 

masyarakat serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan 

lemah dalam proses pengambikan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya 

pembangunan. Terwujudnya good governance yang baik tidak hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah untuk terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau 

melibatkan masyarakat, namun juga oleh masyarakat yang memiliki peran untuk 

bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran (Sedarmayanti, 2007:3). 

Good governance juga bersubstansikan adanya tata hubungan yang sinergis 

dengan masyarakat luas (stake holder). Masyarakat turut serta secara aktif dalam 

proses pengambilan keputusan pemerintah dan pembangunan melalui instrumen-

instrumen kelembagaan yang formal ataupun informal (Sedarmayanti, 2007:47). 

Good governance memiliki beberapa prinsip-prinsip didalamnya yang sangat 

penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terhadap prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam good governance United Nations Development Program 

(UNDP) merumuskannya ke dalam delapan prinsip, yaitu: 

1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan baik secara lagsung maupun melalui intermediasi institusi 

legitimasi yang mewakili kepentingan. 
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2. Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan 

terutama hukum hak asasi manusia. 

3. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 

Proses pembaruan informasi dapat diterima oleh mereka yang 

membutuhkan. 

4. Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap 

steakholders. 

5. Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan 

yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang 

lebih luas, baik dalam hal kebijakan atau prosedur. 

6. Efectiveness and efeciency. Proses dan lembaga memberikan hasil yang 

sesuai dengan sumber yang tersedia sebaik mungkin. 

7. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintah, sektor swasta 

dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga 

steakholders, akuntabilitas bergantung pada organisasi dan sifat keputusan 

yang dibuat. 

8. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif good 

governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan 

sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan dan semacamnya. 

2.5 Kerangka Berfikir 

Alur berfikir dalam penulisan ini adalah proses dan implikasi pelaksanaan 

konsultasi publik yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dengan berdasarkan 

Negara hukum, konstitsi, Undang-undang, dan aturan pelaksana. Dalam penulisan 
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skripsi ini akan dikaji mengenai konsultasi publik dalam pembangunan 

kepentingan umum yang dalam penulisan ini mengangkat konsultasi publik pada 

pembangunan Jalan SORR (Semarang Outer Ring Road) Mijen-Mangkang Kota 

Semarang. Alur dari penulisan skripsi ini akan dijabarkan dalam bentuk skema 

sebagai berikut: 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Kota Semarang: 

Dinas Bina Marga Kota Semarang 

 

Implikasi pelaksanaan konsultasi 

publik terhadap pelaksanaan 
penagdaan tanah dalam pembangunan 

SORR (Semarang Outer Ring Road) 

Mijen-Mangkang Kota Semarang. 

UUD 1945 

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Penataan Ruang 

 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 

 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 

 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 

 Peraturan presiden Nomor 148 Tahun 2015 

Yuridis 

Sosiologis: 

 

1.Wawancara 

2.Dokumentasi 

 

Pelaksanaan Konsultasi Publik 
dalam Pembangunan SORR 

(Semarang Outer Ring Road) Mijen-

Mangkang Kota Semarang. 

Analisis Yuridis-Sosiologis Implementasi 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. 

 

Pengadaan tanah sebagai upaya Pembangunan Jalan SORR (Semarang Outer 

Ring Road) dapat berjalan sesuai dengan asas kemanusian, asas keadilan, asas 

kemanfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas 

kesejahteraan, asas keberlanjutan, dan asas keselarasan. Sehingga kegiatan 

konsultasi publik dapat dilaksanakan dengan baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif 

merupakan metode yang mengungkapan fakta secara mendalam yang didasarkan 

pada karakteristik ilmiah pada individu atau kelompok untuk memahami dan juga 

mengungkapkan sesuatu (Fajar dan Achmad, 2013:53). Dalam penelitian ini akan 

digunakan pendekatan secara kualitatif, pendekatan tersebut dilakukan pada 

responden (masyarakat wilayah pembangunan Jalan SORR dan pihak Pemkot 

Semarang) yang telah ditentukan untuk dilakukan wawancara untuk mendapatkan 

fakta secara mendalam. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

didasarkan pada peraturan Perundang-undangan dan norma-norma hukum yang 

berkaitan dengan konsultasi publik yang merupakan kepentingan umum. 

Kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian 

yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan selain menggunakan asas hukum dan 

prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisis masalah yang terjadi. 

(Soekanto 1997:10). Yuridis sosiologis yang merupakan metode dari penelitian 

hukum empiris menjadikan perilaku masyarakat sebagai objek kajian. Perilaku 

masyarakat yang menjadi kajian dalam hal ini adalah perilaku yang timbul karena 
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berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi tersebut muncul sebagai 

bentuk interaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan 

positif dan bisa dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk dalam 

mempengaruhi sebuah ketentuan hukum yang positif (Fajar dan Achmad, 

2013:51). Dalam penelitian ini akan ditarik kesimpulan secara sosiologis yaitu, 

untuk mengidentifikasi bagaimana proses pelaksanaan dan implikasi konsultasi 

publik dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada 

pembangunan Jalan SORR (Semarang Outer Ring Road) Mijen-Mangkang Kota 

Semarang sebagai pemenuhan kepentingan umum. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah dimana tempat penelitian tersebut akan 

dilaksanakan. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di dua Kecamatan yang 

terdiri dari: 

1. Kecamatan Ngaliyan 

a. KelurahanWonosari 

b. Kelurahan Podorejo 

c. Kelurahan Gondoriyo 

d. Kelurahan Wates 

2. Kecamatan Mijen 

a. Kelurahan Ngadirgo 

b. Kelurahan Pesantren 

3. Dinas Bina Marga. 

4. Tata Pemerintahan Kota Semarang 
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3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah “ masalah pokok yang bersumber dari 

peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah 

ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong 2009:97). Penentuan fokus penelitian 

kualitatif diarahkan pada tiga pendekatan yaitu informatical approach, 

pendekatan partisipan murni, pendekatan literatur atau dokumentasi. 

Informatical approach merupakan hal penting dalam penentuan fokus 

penelitian dari hasil penelitian yang diutarakan langsung oleh instrumen kunci 

yang berada dilokasi penelitian. Pendekatan partisifatif murni merupakan hasil 

penjelasan secara langsung den gan kondisi sosial yang berada dilokasi. 

Sedangkan pendekatan literatur atau dokumentasi bisa diartikan sebagai bagian 

dari penentu fokus penelitian dengan memperhatikan penelitian-penelitian yang 

dilakukan terdahulu. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelian adalah: 

1. Pelaksanaan konsultasi publik pembebasan lahan dalam pembangunan SORR 

Mijen-Mangkang Kota Semarang. 

2. Implikasi pelaksanaan konsultasi publik terhadap proses pengadaan tanah 

dalam pembangunan SORR Mijen-Mangkang Kota Semarang. 

Titik fokus di penelitian ini pada proses pelaksanaan konsultasi publik dan 

implikasinya untuk pembangunan Jalan SORR (Semarang Outer Ring Road) 

Mijen-Mangkang Kota Semarang sebagai pemenuhan kepentingan umum. 

3.5 Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya hasil penelitian ini berusaha 

memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 
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kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain 

dalam masyarakat (Amiruddin dan Asikin, 2003:30). Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran yang sistemik, menyeluruh dan terperinci mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi publik dan implikasinya 

dalam upaya pengadaan tanah untuk Jalan SORR (Semarang Outer Ring Road) 

Mijen-Mangkang Kota  Semarang sebagai pemenuhan kepentingan umum. 

3.6 Sumber Data Penelitian 

Dalam suatu penelitian sudah pasti berusaha mengumpulkan data sebanyak 

mungkin dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang dipergunakan 

dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari tiga sumber data yaitu: 

3.6.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diberikan secara langsung kepada pengumpul 

data (Sugiyono, 2007: 137). Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 

2004:132). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari : 

1. Masyarakat Kelurahan Wonosari dengan Bapak Edi Mulyono, Kecamatan 

Ngaliyan, sebagai informan 1. 

2. Masyarakat Kelurahan Podorejo dengan Bapak Faisal, Kecamatan Ngaliyan, 

sebagai informan 2. 

3. Masyarakat Kelurahan Wates dengan Bapak Ahmudi, Kecamatan Ngaliyan, 

sebagai informan 3. 
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4. Masyarakat Kelurahan Ngadirgo dengan Bapak Sordi, Kecamatan Mijen, 

sebagai informan 4. 

5. Masyarakat Kelurahan Pesantren dengan Bapak Chandara, Kecamatan Mijen, 

sebagai informan 5. 

6. Dinas Bina Marga dengan Bapak Sukardi, sebagai informan 6. 

7. Tata Pemerintahan Kota Semarang dengan Ibu Yuli Kurni, sebagai informan 

7. 

3.6.1 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dalam 

pengumpuan data (Sugiyono, 2009:137). Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh dari penelitian pustaka, yang terdiri dari buku-buku, 

literatur-literatur, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik penulisan ini. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari 

kaidah dasar (Soekanto, 1984:13). Bahan hukum primer dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

c. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 
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d. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

e. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

f. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

2. Bahan hukum sekunder merupakan hasil dari penelitian (Soemitra, 1988:11). 

Data bahan sekunder dalam penelitian ini berupa arsip-arsip dan berkas yang 

terdapat pada instansi Dinas Bina Marga terkait pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum untuk Jalan SORR Mijen-Mangkang. 

3.6.2 Data Tersier 

Menurut Soekanto dalam bukunya (2003:13) “data tersier yaitu, data-data 

yang memberikan suatu petunjuk maupun suatu penjelasan terhadap data primer 

dan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penulisan 

ini”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kamus KBBI, kamus hukum 

Indonesia, beserta literatur maupun studi pustaka terkait konsultasi publik dalam 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, dikarenakan tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan 
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data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan empat macam teknik, yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 

2009:225). Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

3.7.1 Wawancara (Interview) 

 Menurut Amiruddin dan Asikin (2003:82) “wawancara (interview) adalah 

situasi perantara pribadi bertatap-muka (face-to-face), ketika seseorang yakni 

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 

seseorang responden”. 

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang 

tidak dapat diperoleh lewat pengamatan”. Wawancara dapat dilakukan dengan ada 

tiga cara yaitu sebagai berikut:”(1)melalui percakapan informal, (2)menggunakan 

pedoman wawancara, (3)menggunakan pedoman buku” (Ashshofa, 2013:59). 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat 

sesuia dengan lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu: 

1. Bapak Edi Mulyono warga Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan,  

2. Bapak Faisal warga Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan,  

3. Bapak Ahmudi warga Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan,  

4. Bapak Sordi warga Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen,  

5. Bapak Chandara warga Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen,   

6. Bapak Sukardi Kabit Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga 

Kota Semarang, 
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7. Ibu Yuli Kurni Staf Tata Pemerintahan Kota Semarang. 

 

3.7.2 Dokumentasi 

 Studi dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian merupakan studi 

bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab 

hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian (Amiruddin dan Asikin, 

2014:68). Dalam penelitian ini data yang didapatkan  adalah sebagai berikut: 

1. Berita acara kesepakatan hasil konsultasi publik pengadaan tanah untuk 

pembagunan outer ring road  Mijen-Mangkang Kota Semarang. 

2. Berita acara kesepakatan hasil konsultasi publik ulang pengadaan tanah 

untuk pembagunan outer ring road  Mijen-Mangkang Kota Semarang. 

3. Hasil pendataan awal pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan 

Lingkar Luar (outer ring road) Mijen-Mangkang di Kota Semarang. 

4. Hasil kajian Tim kajian Keberatan terhadap keberatan warga 

perumahan Mangkang Indah. 

5. Surat keberatan warga Perumahan Mangkang Indah. 

6. Rekap pelaksanaan konsultasi publik ulang, pengadaan tanah Jalan 

Lingkar Luar (outer ring road) Mijen-Mangkang. 

7. Peta lokasi studi larap Mijen-Mangkang Kota Semarang. 

3.8 Obyektifitas dan Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, perlu dilakukan 

pengujian terhadap keabsahan data dengan membuktikan kebenaran hasil 
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penelitian dengan kenyataan dilapangan. Adapun teknik yang dapat dilakukan 

adalah dengan teknik triangulasi. 

Triangulasi dapat dengan membandingkan dan mengecek data hasil 

wawancara dengan data hasil observasi dan data pendukung lainnya. Triangulasi 

yang digunakan antara lain sebagi berikut: 

1. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik 

keperayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu 

mengurangi bias dalam penggunaan data. 

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (2007178):, triangulasi dengan 

sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandinkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan 

sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang 

berada, pejabat pemerintah. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, 

diantaranya: 

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingan denga apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang 

berada, pejabat pemerintah. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

Data triangulasi pada pengujian validasi data dapat digambarkan sebagi 

berikut: 

Bagan 3.1 Perbandingan Triagulasi 

 

 

 

 

 

Triangulasi  (Sumber: Moleong, 2007:178) 

Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka penulis melakukan 

perbandingan data yang sudah diperoleh, yaitu data-data sekunder hasil kajian 

pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh di fakta-fakta 

yang ditemui dilapangan, sehingga kebenaran data dapat dipercayai dan 

meyakinkan. 

Sumber yang berbeda 

Teknik yang berbeda 

Waktu yang berbeda 

Data Valid Data Sama 
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3.9 Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan kemudian akan diolah secara kualitatif yaitu data 

yang diperoleh melalui penelitian dilapangan maupun penelitian kepustakaan 

disusun secara sistematis dan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk 

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Kemudian data tersebut akan 

dianalisa secara representatif menggunakan teori maupun hukum positif yang 

akan dituangkan secara induktif dan akan ditarik kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang ada. 

Bagan 3.2 Teknik Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Data Kualitatif (Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman 

1999:120) 

Komponen dari bagan tersebut saling mempengaruhi. Pada penelitian awal di 

lapangan, peneliti menggunakan wawancara atau observasi sebagai tahap 

pengumpulan data. Seluruh data yang telah dikumpulkan akan direduksi, 

Pengumpulan 

Data 

PenyajianData 

ReduksiData 

Penarikan 

kesimpulan/ 

verifikasi 
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kemudian data tersebut disajikan, selain itu penyajian data juga disertai oleh hasil 

pengumpulan data. Berdasarkan hasil dari ketiga tahapan tersebut, maka dapat 

dibuat suatu kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Luas Kota 

Semarang yang mempunyai luas 373,70 km2 yang terdiri atas 16 wilayah 

Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota Semarang terletak antara garis 6°55’ 45” - 

7°7’ 6,23”  Lintang Selatan dan 110°26’ 11” - 110°30’ 29” Bujur Timur. Kota 

Semarang memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

Barat  : Kabupaten Kendal 

Timur  : Kabupaten Demak 

Selatan  : Kabupaten Semarang 

Utara :Laut Jawa (https://id.wikipedia.org, 23-07-2016, 16:24 

WIB). 

Kota Semarang sebagai kota terbesar ke lima di Indonesia. Menurut Badan 

Pusat Statistik Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 1.527.433 tahun 2010, 

1.544.358 jiwa pada tahun 2011, 1.559.198 jiwa pada tahun 2012, 1,572,105 jiwa 

pada tahun 2013, 1,584,906 jiwa pada tahun 2014, dan 1,773,905 jiwa sampai 

dengan Oktober 2015. Berdasarkan jumlah penduduk selama 6 tahun terakhir 

yang mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, jumlah tersebut diperkirakan 

akan bertambah lagi pada tahun 2016 (https://id.wikipedia.org, 23-07-2016, 16:24 

WIB). 

https://id.wikipedia.org/
https://id.wikipedia.org/
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Dalam beberapa tahun terakhir Kota Semarang berkembang pesat hal 

tersebut ditandai dengan banyaknya gedung pencakar langit dibeberapa sudut 

kota. Namun pesatnya jumlah penduduk menjadikan lalu lintas Kota Semarang 

semakin macet (https://id.wikipedia.org, 23-07-2016, 16:24 WIB).  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa laju perkembangan penduduk dan kemacetan harus 

diimbangi dengan infrastruktur yang mendukung salah satunya yaitu 

pembangunan jalan. 

Penanganan kemacetan arus kendaraan, khususnya dari arah Barat atau 

Jrakah dinilai masih parsial. Belum ada solusi permanen untuk mengatasi 

kemacetan dari arah Barat tersebut. Volume kendaraan yang meningkat pada pagi 

dan sore diatasi dengan pengaturan lalu lintas secara manual dan manajemen 

pengaturan lampu pengatur lalu lintas. Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes 

Semarang, AKBP Catur mengatakan, petugas dikerahkan untuk mengatur secara 

manual ketika terjadi ketersendatan yang parah. Selama masih dapat diatur dengan 

lampu pengatur lalu lintas, petugas sebatas memantau kondisi. Beberapa 

masyarakat menyatakan bahwa pada pagi dan sore hari antrian kendaraan di jalur 

sebelah Barat cukup panjang, sehingga menganggu kenyamanan berkendara, tidak 

hanya itu mereka juga mengeluhkan akan kebutuhan bahan bakar lebih ketika 

harus menghadapi kemacetan. Antrian yang berlangsung dalam jumlah banyak 

dipastikan membuat macet kawasan itu. Kendaraan berat akhirnya menutup 

semua badan jalan menjadikan kemacetan lama terurai. Persoalan itu juga ikut 

ditambah derasnya arus kendaraan di wilayah tersebut yang mana jalan tersebut 

https://id.wikipedia.org/
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menjadi akses untuk menuju ke Bandara Ahmad Yani. Persoalan ini harus 

dicarikan solusi (http://berita.suaramerdeka.com, 18 Agustus 2016, 21:52 WIB).  

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah mengupayakan cara 

untuk mengurai kemacetan tersebut dengan melakukan Pembangunan Jalan 

SORR Mijen-Mangkang. Berdasarkan studi dokumentasi arsip Dinas Bina Marga 

Kota Semarang didapatkan hasil bahwa, kebutuhan lahan untuk Pembangunaan 

Jalan SORR Mijen Mangkang meliputi 293 bidang dengan luasan 400.000m
2
 

(empat ratus ribu meter persegi). 

Gambar 4.1 Peta Rencana Pembangunan SORR (Semarang Outer Ring 

Road) Mijen-Mangkang 

 

(Sumber: Dinas Bina Marga Kota Semarang, 2015) 

http://berita.suaramerdeka.com/
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Rincian bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan 

Jalan Lingkar Luar (Outer Ring Road) Mijen-Mangkang adalah sebagai berikut: 

1. Kecamatan Mijen terdapat 114 bidang yaitu: 

a. Kelurahan Ngadirgo terdapat 84 bidang. 

b. Kelurahan Pesantren terdapat 30 bidang. 

2. Kecamatan Ngaliyan terdapat 179 bidang yaitu: 

a. Kelurahan Wonosari terdapat 102 bidang. 

b. Kelurahan Podorejo terdapat 48 bidang. 

c. Kelurahan Gondoriyo terdapat 1 bidang. 

d. Kelurahan Wates terdapat 28 bidang. 

Dengan terwujudnya pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang 

diharapkan dapat mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Semarang serta dapat 

meningkatkan perekonomian penduduk di wilayah tersebut. 

4.1.2 Pelaksanaan konsultasi publik pembebasan lahan untuk 

pembangunan SORR Mijen-Mangkang Kota Semarang 

Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan SORR Mijen-

Mangkang, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Persiapan 

Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalur Lingkar Luar (Outer Ring Road) dan 

Sekreteriat Tim Persiapan Pengadaan Tanah sesuai dengan Surat Keputusan 

WaliKota Semarang Nomor 593.11/455/2015 tanggal 6 Mei 2015 dengan 

keanggotaan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Outer Ring 

Road Mijen Mangkang 

NO NAMA JABATAN/INSTANSI 
KEDUDUKAN DALAM 

PANITIA 

1. Drs. Adi Trihananto 
Sekertaris Daerah Kota 

Semarang 
Ketua merangkap Anggota 

2. Ir. Eko Cahyono, MT 

Asisten Administrasi 

Pemerintahan Sekda Kota 

Semarang 

Wakil Ketua merangkap 

Anggota 

3. Ir. Bambang Haryono 
Kepala BAPPEDA Kota 

Semarang 
Anggota 

4.  
Drs. Gunawan Saptogiri, SH, 

MM. 
Kepala BLH Kota Semarang Anggota 

5. Ir. Iswar Aminudin, MT. 
Kepala Dinas Bina Marga 

Kota Semarang 
Anggota 

6 
Ir. Wahyu Permata Rusdiana, 

MP. 

Kepala Dinas Pertanian Kota 

Semarang 
Anggota 

7 Ir. Agus Riyanto 
Kepala Dinas Tata Kota dan 

Perumahan Kota Semarang 
Anggota 

8 Abdul Haris, SH,MM 
Kepala Bagian Hukum Setda 

Kota Semarang 
Anggota 

9 Bambang Surono, SIP. 

Kepala Bagian Tata 

Pemerintahan Sekda Kota 

Semarang 

Anggota 

10 Heru Soekandar, S.Sos Camat Ngaliyan Anggota 

11 Sutrisno, SE. Lurah Wates Anggota 

12 Nahrowi,SH Lurah Podorejo Anggota 

13 Maskoni, SH. Lurah Gondoriyo Anggota 

14 Sulistyo, SE., M.Si Lurah Wonosari Anggota 

15 Ali Muhtar, S.Sos.,MM Camat Mijen Anggota 

16 Karyoso, SH Lurah Ngadirgo Anggota 

17 Agus Santoso Lurah Pesantren Anggota 

(Sumber: Dinas Bina Marga Kota Semarang, 2015) 

Hasil studi dokumentasi berdasarkan arsip-arsip yang diperoleh dari Dinas 

Bina Marga didapatkan hasil proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum 

untuk pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang telah sampai pada tahap Tim 

Kajian Keberatan. Pada tahap pendataan awal pengadaan tanah untuk 

pembangunan Jalan Lingkar Luar (Outer Ring Road) Mijen-Mangkang 

didapatkan hasil bahwa pelaksanaan ini mengenai dua Kecamatan yang terdiri 
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dari enam Kelurahan. Jumlah tanah yang terkena dalam pengadaan tanah ini 

berdasarkan pendataan awal adalah sebagai berikut: 

1. Kecamatan Mijen terdapat 114 bidang yaitu: 

a. Kelurahan Ngadirgo terdapat 84 bidang. 

b. Kelurahan Pesantren terdapat 30 bidang. 

2. Kecamatan Ngaliyan terdapat 179 bidang yaitu: 

a. Kelurahan Wonosari terdapat 102 bidang. 

b. Kelurahan Podorejo terdapat 48 bidang. 

c. Kelurahan Gondoriyo terdapat 1 bidang. 

d. Kelurahan Wates terdapat 28 bidang. 

Data yang didapatkan pada tahap pendataan awal akan digunakan sebagai 

dasar dalam pelaksanaan tahap selanjutnya, yaitu tahapan sosialisasi. Dalam tahap 

sosialisasi pihak instansi dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan 

penyampaian program pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang. Hal ini 

diungkapkan oleh Sukardi selaku Kabid Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas 

Bina Marga: 

“...Sosialisasi yang pertama program (Setuju atau tidak), setelah itu 

jika setuju lanjut penetapan lokasi, setelah itu pengukuran tanah yang 

terkena (Setuju dan tidak setuju)...yang setuju 90% lebih, yang 

menolak kurang lebih 10% tidak sebanding. Secara umum masyarakat 

sangat mendukung...(Wawancara 24 Juni 2016, 09:00 WIB)” 

Informasi yang diberikan dalam sosialisasi pembangunan Jalan SORR 

Mijen-Mangkang adalah (a)maksud dan tujuan rencana pembangunan, 

(b)kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan 

nasional dan daerah, (c)letak tanah, (d)luas tanah yang dibutuhkan, (e)gambaran 

umum status tanah, (f)perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, (g)perkiraan 
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jangka waktu pelaksanaan pembangunan, (h)perkiraan nilai tanah, (i)rencana 

penganggaran. 

Dalam penyampaian sosialisasi pihak instansi dan pemerintah telah 

berupaya melakukan hal tersebut secara sederhana sesuai dengan keadaan 

masyarakat untuk menghindari adanya informasi yang tidak tersampaikan 

sepenuhnya. 

“Saya menggunakan cara, mencoba masuk kedalam karakter 

masyarakat, menyampaikan kepada warga bagaimana jika saya 

menjadi mereka, dan mereka menjadi saya, berilustrasi dan berfilosofi 

(sesuai dengan latar belakang seseorang), lalu saya masuk ke dalam 

program kegiatan, setelah program kegiatan disampaikan kepada 

mereka semua, berbagai cara saya sampaikan kota membutuhkan 

adanya perkembangan dan... proses dan tahapan... Setelah mereka 

masuk, tidak langsung menyampaikan program (Wawancara 24 Juni 

2016, 09:00 WIB)” 

Dengan adanya rencana pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang 

tersebut telah dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk 

sosialisasi seperti telah diungkapkan oleh instansi pemerintah, informasi yang 

diberikan dalam sosialisasi berkaitan dengan rencana pembangunan  Jalan SORR 

Mijen-Mangkang. Hal itu telah diterima masyarakat berdasarkan persepsi masing-

masing masyarakat seperti yang disampaikan warga ketika ditanyakan terkait 

pelaksanaan sosialisasi: 

Candra selaku warga Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen: 

“Informasi itu masalah kalau panjang jalan itu dari mijen kesana itu 

10,5 km nanti lebarnya 30 km, nanti tengahnya ada median apa itu, ini 

jalur cepat, jalur lambat, jalur ini apa untuk parkir (Wawancara 29 

Juni 2016, 15:06 WIB)” 

 

Faisal selaku warga Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan: 
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“Ya itu, yang disampaikan cuman, memang jalan in terkena SORR 

Mijen-Mangkang...hanya menanyakan ketersediaan untuk 

dibangunnya SORR atau arteri itu (Wawancara 29 Juni 2016, 15:06 

WIB)” 

Sosialisasi dapat dilakukan tanpa batas waktu, hal ini dimaksudkan agar 

seluruh lapisan masyarakat dapat memahami kegiatan tersebut dengan 

sepenuhnya. Dalam kegiatan sosialisasi pembangunan Jalan SORR Mijen-

Mangkang Ketika ditanyakan tentang rentang waktu sosialisasi setiap warga 

memberikan pernyataan yang berbeda-beda seperti berikut: 

Candra selaku warga Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen: 

“Pernah, pernah. Baru 2 kali, itu aja belum ada titik temu, panitianya 

itu masih iya iya iya seolah-olah memberikan masyarakat itu enak 

nanti ganti untung pokoknya masyarakat itu sejahtera tapi sejahtera 

yang bagaimana kita kanbelum tau (Wawancara 29 Juni 2016, 15:06 

WIB)” 

Ahmudi selaku warga Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan: 

“Udah 3 kali kalau ngga salah sosialisasi…(Wawancara 30 Juni 2016, 

14:42 WIB)” 

Berdasarkan studi dokumentasi dari Dinas Bina Marga didapatkan hasil 

bahwa sebagian besar warga telah menerima informasi yang disampaikan dengan 

baik tanpa keberatan. Hanya sebagian kecil warga, sudah terjadi keberatan untuk 

pembangunan jalan SORR Mijen-Mangkang. Hal ini sesuai dengan surat yang 

telah diajukan oleh warga yang merasa keberatan yaitu warga RT 09 RW 02 

Perumahan Mangkang Indah Kelurahan Wonosari. Dalam surat tersebut 

disampaikan bahwa, warga merasa keberatan apabila pembangunan jalan tersebut 

mengenai/melintasi perumahan pemukiman yang dihuni pada saat ini. Kemudian 

warga RT 09 RW 02 Perumahan Mangkang Indah Kelurahan Wonosari, juga 

merasa keberatan karena tempat yang dihuni saat ini berdekatan dengan tempat 
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kerja mencari nafkah dan warga mempunyai bidang usaha dirumah huni, dan 

penghasilan  yang lain adalah (berdagang, usaha reparasi, dan wiraswasta) yang 

dapat menopang kehidupan sehari-hari, dan warga tidak ingin kehilangan 

pelanggan yang telah warga rintis sejak tahun 1991 sampai saat ini. Dengan 

keberatan tersebut warga berharap pembangunan perekonomian melalui Jalur 

Lingkar Luar (outer ring road) Mijen Mangkang di wilayah Kecmatan Ngaliyan 

Kota Semarang dapat dialihkan/ dipindahlan ke sisi selatan sekitar 10 meter (lahan 

kosong di selatan) dari perumah pemukiman RT 9 RW 2 (seperti terdapat pada 

map terlampir) sehingga kami dapat terhindar dari dampak lingkungan langsung 

(kerugian moril dan materil) termasuk kerugian psikolog dan ekonomi bagi warga 

kami. 

Dengan adanya keberatan pada tahap sosialisasi yang diajukan oleh 

sebagian warga, untuk itu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka 

dilaksanakan konsultasi publik. Hasil dari tahap sosialisasi akan digunakan 

sebagai bahan untuk melakukan pendataan awal sebagai dasar dalam pelaksanaan 

konsultasi publik. Pelaksanaan konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan 

persetujuan dari masyarakat yang terkena pembangunan Jalan SORR Mijen-

Mangkang. Dalam proses sosialisasi seringkali didapatkan kendala-kendala yang 

muncul di masyarakat, hal ini diungkapkan oleh Yulia Kurnia selaku staff Tata 

Pemerintahan Kota Semarang: 

“...sosialisasinya kan seperti permisi kepada warga saya mau masuk 

kerumah anda tanah anda kena pembangunan karena itu ijinkan saya 

masuk ke wilayah anda arena satu saya akan mendata siapa saja yang 

terkena, namun warga kadang-kadang disini saja udah nanya harganya 

permeter berapa, langsung masuk membahas harga. Disini kan 

masyarakat tidak pernah menayakan bagaimana visi, misi pengadaan 
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tanah ini namu langsung menanyakan harga permeter berapa, rata-rata 

semua begitu, dimana pun itu berada (Wawancara 22 Juni 2016, 13:59 

WIB)” 

Dalam hal ini pemerintah juga bertanggungjawab untuk memberikan 

upaya dalam mencapai titik kesepahaman antara warga dengan pemerintah. 

Berikut merupakan hambatan yang seringkali dirasakan oleh instansi pemerintah 

dan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah yakni: 

Sukardi selaku Kabid Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga: 

“…Yang kedua dari tahap perencanaan sampai sosialisasi 

(pelaksanaan beberapa tahun yang lalu, AMDAL, DED, FS, larap, 

kajian setelah selesai mungkin masyarakat banyak yang berpindah dan 

berubahs sehingga harus melakukan pengecekan ulang untuk batasan-

batasan yangbenar, harus mendapatkan warga yang pasti pada 

penetapan awal. Yang ketiga, tanah yang digunakan sebagai garapan 

oleh orang yang menyewa tidak mengetahui siapa pemilik tanah 

sesungguhnya…(Wawancara 24 Juni 2016, 09:00 WIB)”. 

Konsultasi publik proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar 

pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam 

perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Dalam konsultasi publik, instansi yang memerlukan tanah menjelaskan antara lain 

mengenai rencana pembangunan, dan cara penghitungan ganti kerugian yang akan 

dilakukan oleh penilai (Tim Apprasial). Tujuan dari kegiatan konsultasi publik 

yakni, untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak 

yang berhak menerima. 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi arsip-arsip yang diperoleh pada hari 

Selasa tanggal 20 Oktober 2015, telah dilakukan konsultasi publik pengadaan 

tanah untuk pembangunan Jalan Outer Ring Road Mijen-Mangkang Kota 

Semarang oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk membangun Jalan Outer 
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Ring Road Mijen Mangkang Kota Semarang kepada pihak yang berhak dan 

menerima atau pemilik tanah/bangunan/tanaman yang berlokasi di Balai 

Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Konsultasi Publik Kecamatan Mijen 

No Kel/Kec Bid 

Terkena 

Fasum 

yang 

terkena 

Jumlah 

Hadir 

Jumlah 

Tidak 

Hadir 

Sepakat Tidak 

Sepakat 

Ket 

1 Ngadirgo 

Mijen 

72 12 bid 55 ada 1 

orang 

punya 2 

bid 

17 54 0 Daftar 

Terlampir 

2 Pesantren 

Mijen 

24 6 bid 22 2 22 0 Daftar 

Terlampir 

Jumlah 96 18 77 19 74 0  

(Sumber: Dinas Bina Marga Kota Semarang. 2015) 

Hasil konsultasi tersebut menyatakan bahwa pada Kecamatan Mijen total 

bidang yang terkena yaitu sebanyak 96 bidang, yang terbagi menjadi 2 wilayah 

yaitu 72 bidang dimana 12 bidang diantaranya adalah fasilitas umum untuk 

Kelurahan Ngadirgo dan 24 bidang dimana 6 bidang diantaranya adalah fasilitas 

umum untuk Kelurahan Pesantren. Kegiatan konsultasi publik telah terlaksana 

dengan jumlah kehadiran sebanyak 77 orang yang berhak atas lokasi yang akan 

terkena pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang, tetapi masih ada 19 orang 

yang tidak hadir. Dalam kegiatan ini telah didapati kesepakatan dengan sebagian 

warga di Kecamatan Mijen yang terbagi menjadi dua Kelurahan yaitu Kelurahan 

Ngadirgo dan Kelurahan Pesantren. Di Kelurahan Ngadirgo telah didapatkan 

persetujuan dengan seluruh warga yang hadir yaitu sejumlah 54 orang dari 55 

bidang (dengan 1 orang yang memiliki 2 bidang) dan 17 orang tidak setuju karena 

tidak hadir. Di Kelurahan Pesantren telah didapati persetujuan dengan seluruh 
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warga yang hadir yaitu sejumlah 22 orang dan 22 orang tidak setuju karena tidak 

hadir. 

Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, telah dilakukan konsultasi publik 

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Outer Ring Road Mijen-Mangkang 

Kota Semarang oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk membangun Outer 

Ring Road Mijen Mangkang Kota Semarang kepada pihak yang berhak dan 

menerima atau pemilik tanah/bangunan/tanaman yang berlokasi di Pendopo 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Konsultasi Publik Kecamatan Ngaliyan 

No Kel/Kec Bid 

Terkena 

Fasum 

yang 

terkena 

Jumlah Hadir Jumlah 

Tidak 

Hadir 

Sepakat Tidak 

Sepakat 

Ket 

1 Wates 

Ngaliyan 

28 0 23 5 23 0 Daftar 

Terlampir 

2 Podorejo 

Ngaliyan 

42 6 30 6 24  Daftar 

Terlampir 

3 Gondorio 

Ngaliyan 

Perhu-

tani 

 2 org  Belum ada 

konfirma-

si 

 Daftar 

Terlampir 

4 Wonosari 

Ngaliyan 

96 6 87 ket 1 org 

mem-punyai 2 

bid seba-nyak 

3 orang. 1 org 

hadir tapi tdk 

tanda tangan 

daftar hadir 

dan tdk sepa-

kat 

24 47 22 org Daftar 

Terlampir 

Jumlah 167 12 142 35 94 22  

(Sumber: Dinas Bina Marga Kota Semarang. 2015) 

Hasil konsultasi tersebut menyatakan bahwa pada Kecamatan Ngaliyan 

total bidang yang terkena yaitu sebanyak 167 bidang, yang terbagi menjadi 4 

wilayah yaitu Kelurahan Wates, Kelurahan Podorejo, Kelurahan Gondorio, dan 

Kelurahan Wonosari. Pada lokasi tersebut masing-masing terkena dengan jumlah 

bidang yang berbeda-beda.28 bidang di Kelurahan Wates, 42 bidang dan 6 
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fasilitas umum di Kelurahan Podorejo, bidang wilayah perhutani di Kelurahan 

Gondorio, dan 96 bidang di Kelurahan Wonosari. 

Kegiatan konsultasi publik telah terlaksana dengan jumlah kehadiran 

sebanyak 142 orang yang berhak atas lokasi yang akan terkena pembangunan 

Jalan SORR Mijen-Mangkang, tetapi masih ada 35 orang yang tidak hadir. Dalam 

kegiatan ini telah didapati kesepakatan dengan sebagian warga di Kecamatan 

Ngaliyan yang terbagi menjadi empat Kelurahan. Di Kelurahan Wates telah 

didapatkan persetujuan dengan seluruh warga yang hadir yaitu sebanyak 23 orang 

dan 5 orang tidak sepakat karena tidak hadir. Di Kelurahan Podorejo telah 

didapatkan persetujuan dengan sebagian warga yang hadir yaitu sebanyak 24 

orang dan 6 orang tidak sepakat karena tidak hadir. Di Kelurahan Gondorio 

dikarenakan wilayah yang terkena adalah bidang Perhutani sehingga masih belum 

dapat diberikan konfirmasi, jumlah perwakilan Perhutani yaitu sebanyak 2 orang. 

Di Kelurahan Wonosari telah didapatkan persetujuan dengan sebagian warga yang 

hadir yaitu sebanyak 87 orang (dengan 1 orang yang memiliki 2 bidang sebanyak 

3 orang) dan 24 orang tidak sepakat karena tidak hadir, serta 22 orang yang hadir 

namun tidak sepakat. 

Setelah berlangsung konsultasi publik maka seluruh masyarakat yang tidak 

setuju dikumpulkan kembali untuk melaksanakan konsultasi publik ulang. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Yuli Kurnia staff Tata Pemerintahan Kota Semarang: 

“...kalau konsultasi publik ini ya misalnya warga banyak yang 

menolak, nanti yang menolak ini dihitung jumlahnya berapa, ini nanti 

konsultasi publik ulang, kalau nanti di konsultasi publik ulang masih 

ada yang keberatan makan akan dibentuk yang namanya tim kajian 

keberatan...(Wawancara 22 Juni 2016, 13:59 WIB)” 
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Dari hasil konsultasi publik tersebut memberikan hasil bahwa rekapitulasi 

jumlah warga yang sepakat dengan rencana pembangunan Jalan SORR Mijen-

Mangkang adalah sejumlah 168 orang. Warga yang telah sepakat akan memasuki 

tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Namun demikian tahap pelaksanaan ini 

baru dapat dilaksanakan setelah seluruh warga yang terkena pembangunan Jalan 

SORR Mijen-Mangkang telah sepenuhnya sepakat. Ketidaksepakatan yang timbul 

tidak hanya menjadi hambatan bagi pemerintah dalam proses pengadaan tanah 

namun juga menimbulkan keresahan bagi warga. Hal tersebut diungkapkan oleh 

warga ketika ditanyakan apa yang dirasakan selama menjalani proses pengadaan 

tanah untuk pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang yakni: 

Candra selaku warga Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen: 

“...belum bisa menentukan, ini kapan, harinya kapan, tahunnya kapan, 

saya sendiri ini mau membangun ini sampai tertunda-tunda, kaena 

terpengaruh informasi itu, informasinya ngga jelas gitu, mau 

merenovasi ini, khawatir nanti setelah di renovasi ngga taunya 

dibongkar kan sayang, membuang-buang biaya, informasinya tidak 

pasti...(Wawancara 29 Juni 2016, 15:06 WIB)” 

Sedangkan yang tidak sepakat sejumlah 22 orang, dan yang tidak hadir 

sejumlah 54 orang. Warga yang tidak sepakat akan memasuki tahap selanjutnya 

yakni konsultasi publik ulang, kegiatan ini memiliki tujuan yang sama dengan 

kegiatan sebelumnya yakni mencapai kesepakatan antara pemerintah dan warga 

untuk rencana pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang Kota Semarang. 

Hasil studi dokumentasi arsip-arsip yang diperoleh pada hari Senin tanggal 

9 November 2015, telah dilakukan konsultasi publik ulang pengadaan tanah untuk 

pembangunan Jalan Outer Ring Road Mijen-Mangkang Kota Semarang oleh Tim 

Persiapan Pengadaan Tanah untuk membangun Jalan Outer Ring Road Mijen 
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Mangkang Kota Semarang kepada pihak yang berhak dan menerima atau pemilik 

tanah/bangunan/tanaman yang berlokasi di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Konsultasi Publik Ulang Kecamatan Ngaliyan 

No Kel/Kec Bid 

Terkena 

Fasum 

yang 

terkena 

Jumlah 

Hadir 

Jumlah 

Tidak 

Hadir 

Sepakat Tidak 

Sepakat 

Ket 

1 Wates 

Ngaliyan 

28 0 4 1 5 0 Daftar 

Terlampir 

2 Podorejo 

Ngaliyan 

42 6 2 6 2  Daftar 

Terlampir 

3 Gondorio 

Ngaliyan 

Perhu-

tani 

  0 Belum ada 

konfirma-si 

 Daftar 

Terlampir 

4 Wonosari 

Ngaliyan 

96 6 30 0 8 22 org Daftar 

Terlampir 

Jumlah 167 12 36 7 15 22 org  

 (Sumber: Dinas Bina Marga Kota Semarang. 2015) 

Hasil konsultasi publik ulang menyatakan bahwa pada Kecamatan 

Ngaliyan total bidang yang terkena yaitu sebanyak 167 bidang, yang terbagi 

menjadi 4 wilayah yaitu Kelurahan Wates, Kelurahan Podorejo, Kelurahan 

Gondorio, dan Kelurahan Wonosari. Pada lokasi tersebut masing-masing terkena 

dengan jumlah bidang yang berbeda-beda. Sejumlah 28 bidang di Kelurahan 

Wates, 42 bidang dan 6 fasilitas umum di Kelurahan Podorejo, bidang wilayah 

Perhutani di Kelurahan Gondorio, dan 96 bidang di Kelurahan Wonosari. 

Kegiatan konsultasi publik ulang telah terlaksana dengan jumlah kehadiran 

sebanyak 36 orang yang berhak atas lokasi yang akan terkena pembangunan Jalan 

SORR Mijen-Mangkang, tetapi masih ada 7 orang yang tidak hadir. Dalam 

kegiatan ini telah didapati kesepakatan dengan sebagian warga di Kecamatan 

Ngaliyan yang terbagi menjadi empat Kelurahan. Di Kelurahan Wates telah 

didapatkan persetujuan dengan warga yaitu sebanyak 5 orang diperoleh dari 4 
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orang hadir dan 1 orang tidak hadir. Di Kelurahan Podorejo telah didapatkan 

persetujuan dengan sebagian warga yang hadir yaitu sebanyak 2 orang dan 6 

orang tidak sepakat karena tidak hadir. Di Kelurahan Gondorio masih belum dapat 

diberikan konfirmasi, sehingga belum dapat diberikan kepastian. Di Kelurahan 

Wonosari telah didapatkan persetujuan dengan sebagian kecil warga yang hadir 

yaitu sebanyak 8 orang dan 22 orang yang hadir namun tidak sepakat. 

Pada hari Jumat tanggal 20 November 2015, telah dilakukan konsultasi 

publik ulang pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Outer Ring Road Mijen-

Mangkang Kota Semarang oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk 

membangun Jalan Outer Ring Road Mijen Mangkang Kota Semarang kepada 

pihak yang berhak dan menerima atau pemilik tanah/bangunan/tanaman yang 

berlokasi di Balai Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Konsultasi Publik Ulang Kecamatan Mijen 

No Kel/Kec Bid 

Terkena 

Fasum 

yang 

terkena 

Jumlah 

Hadir 

Jumlah 

Tidak 

Hadir 

Sepakat Tidak 

Sepakat 

Ket 

1 Ngadirgo 

Mijen 

72 12 bid 9 1 10 0 Daftar 

Terlampir 

2 Pesantren 

Mijen 

24 6 bid 2 0 2 0 Daftar 

Terlampir 

Jumlah 96 18 11 1 12 0  

 (Sumber: Dinas Bina Marga Kota Semarang. 2015) 

Hasil konsultasi publik ulang menyatakan bahwa pada Kecamatan Mijen 

total bidang yang terkena yaitu sebanyak 96 bidang, yang terbagi menjadi 2 

wilayah yaitu 72 bidang dimana 12 bidang diantaranya adalah fasilitas umum 

untuk Kelurahan Ngadirgo dan 24 bidang dimana 6 bidang diantaranya adalah 

fasilitas umum untuk Kelurahan Pesantren. Kegiatan konsultasi publik ulang telah 
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terlaksana dengan jumlah kehadiran sebanyak 11 orang yang berhak atas lokasi 

yang akan terkena pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang, tetapi masih ada 

1 orang yang tidak hadir. Dalam kegiatan ini telah didapati kesepakatan dengan 

sebagian warga di Kecamatan Mijen yang terbagi menjadi dua Kelurahan yaitu 

Kelurahan Ngadirgo dan Kelurahan Pesantren. Di Kelurahan Ngadirgo telah 

didapatkan persetujuan dengan seluruh warga yang hadir yaitu sejumlah 9 orang 

dan 1 orang tidak hadir. Di Kelurahan Pesantren telah didapati persetujuan dengan 

seluruh warga yang hadir yaitu sejumlah 2 orang. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap warga, 

dalam hal ini diungkapkan harapan-harapan dari kegiatan konsultasi publik, hal 

tersebut diungkapkan oleh beberapa warga sebagai berikut: 

Candra selaku warga Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen: 

“Ya harusnya, berjenjang, konsultasinya berjenjang dan sesuai apa 

namanya sesuai ini kan ini ekonomi fluktuasi, harganya bisa naik bisa 

turun, tapi cenderungnya kan cenderung naik terus, fluktuasinya, 

fluktuasi naik, fluktuasi naik terus seperti semen seperti nganu lah, 

masyarakat pinginnya kalau wah kalau semen naik nanti dihargai 

sekian nanti tau-tau semen naik, parkit naik, besi naik, masyarakat kan 

nanti juga, istilahnya merasa wah kok gini ya setelah harga-harga naik 

ya, sama saja ngga apa-apa. Nah gitu loh, maksudnya biar masyarakat 

tuh bisa menikmati lah harga dari hasil pengadaan lahan, ganti ruginya 

juga bisa dinikmati lah. Jadi berjenjang konsultasinya harusnya 

berjenjang, kira-kira 3 bulan sekali, rutinlah istilahnya, jadi 

masyarakat dari perkembangan harga, dari jenjangnya konsultasi jadi 

bisa terpadu bisa klop bisa tersambung gitu lah. Kalau ini kan ngga 

nyambung (Wawancara 29 Juni 2016, 15:06 WIB)” 

Faisal selaku warga Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan: 

“Ya, yang saya harapkan yang pertama misalkan tanah saya kena, 

itukan untuk tanah saya sendiri itu paling terkena nganu itu hampir 

setengah mau setengah. Jadi kalau saya sendiri mintanya untuk 

pengadaan ini menjurus masalah sertifikat ya, itu dari pemerintah 

harus menanggung atas yang misalnya yang separuh, itukan kan untuk 
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pengesahan otomatiskan tinggal sedikit, ya pemerintah menanggung 

semua. Ya dipermudah itu, paling tidak ya sekalian mau menanggung 

masalah pembuatan untuk sertifikat itu (Wawancara 29 Juni 2016, 

15:06 WIB)” 

Setelah dilaksanakan konsultasi publik dan konsultasi publik ulang, masih 

didapatkan ketidaksepakatan antara instansi pemerintah dengan sebagian 

masyarakat meskipun sebagian besar masyarakat telah sepakat. Dalam hal ini 

sebagian masyarakat merasa keberatan dan telah mengajukan surat sebagai bentuk 

keberatan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Yulia Kurnia selaku Staff 

Pemerintahan Tata Kota Semarang: 

“...kalau nanti di konsultasi publik ulang masih ada yang keberatan 

maka akan dibentuk yang namanya tim kajian keberatan...(Wawancara 

22 Juni 2016, 13:59 WIB)” 

 

4.1.3 Implikasi pelaksanaan konsultasi publik terhadap proses pengadaan 

tanah untuk pembangunan SORR Mijen-Mangkang Kota Semarang 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi arsip yang didapatkan dari Dinas 

Bina Marga didapatkan hasil bahwa konsultasi publik telah dilaksanakan 

sebanyak 2 kali di dua tempat yakni, Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen. 

Konsultasi publik ulang juga telah terlaksana sebanyak 2 kali di dua tempat yakni, 

Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen. Dari seluruh warga yang terkena 

pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang yaitu 293 warga, yang sebagian 

besar telah menyetujui rencana pembangunan jalan tersebut, meskipun masih ada 

22 warga yang belum dapat menerima pembangunan jalan tersebut. 

Konsultasi publik ulang telah dilaksanakan namun belum ada kesepakatan 

yang sepenuhnya antara warga dengan pemerintah dalam penetapan lokasi. 
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Dengan demikian, dibentuklah Tim Kajian Keberatan yang dalam hal ini bertugas 

untuk (a)menginventarisasi masalah, (b)melakukan pertemuan/klarifikasi, 

(c)membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan. Berdasarkan studi 

dokumentasi arsip Dinas Bina Marga didapatkan hasil bahwa susunan 

keanggotaan Tim Kajian Keberatan atas lokasi pembangunan Jalan Lingkar Luar 

Outer Ring Road Mijen-Mangkang di Kota Semarang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

Tabel 4.6  Susunan Keanggotaan Tim Kajian Keberatan Atas Lokasi Pembangunan 

Jalan Lingkar Luar Outer Ring Road Mijen-Mangkang Kota Semarang 

NO NAMA JABATAN/INSTANSI 
KEDUDUKAN DALAM 

PANITIA 

1. Drs. Adi Trihananto 
Sekertaris Daerah Kota 

Semarang 
Ketua merangkap Anggota 

2. Ir. Eko Cahyono, MT 

Asisten Administrasi 

Pemerintahan Sekda Kota 

Semarang 

Wakil Ketua merangkap 

Anggota 

3. Ir. Jonahar 
Kepala Kantor Pertanahan 

Kota Semarang 

Sekertaris I merangkap 

Anggota 

4.  Bambang Surono, SIP. 

Kepala Bagian Tata 

Pemerintahan Sekda Kota 

Semarang 

Sekertaris II merangkap 

Anggota 

5. Untoro Nugroho, ST., MT. 

Dosen Teknik Sipil 

Universitas Negeri 

Semarang 

Anggota 

6 Ir. Sawitri Subianto, M.Si 

Staf Dosen Fakultas Teknik 

Geodesi Universitas 

Diponegoro 

Anggota 

7 DR. Yudo Prasetyo, ST.,MT 

Staf Dosen Fakultas Teknik 

Geodesi Universitas 

Diponegoro 

Anggota 

8 Ir. Bambang Haryono 

Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota 

Semarang 

Anggota 

9 
Drs. Gunawan Saptogiri, 

SH,MM 

Kepala Badan Lingkungan 

Hidup Kota Semarang 
Anggota 

10 Ir. Agus Riyanto 
Kepala Dinas Tata Kota dan 

Perumahan Kota Semarang 
Anggota 

11 Ir. Iswar Aminuddin, MT. 
Kepala Dinas Bina Marga 

Kota Semarang 
Anggota 

12 Abdul Haris, SH,MM 
Kepala Bagian Hukum Setda 

Kota Semarang 
Anggota 

13 Heroe Soekandar, S.Sos Camat Ngaliyan Anggota 

14 Ali Muhtar, S.Sos.,MM Camat Mijen Anggota 

15 Sulistyo, SE., M.Si Lurah Wonosari Anggota 

16 Nahrowi,SH Lurah Podorejo Anggota 

17 Karyoso, SH Lurah Ngadirgo Anggota 

(Sumber: Dinas Bina Marga Kota Semarang, 2015) 

Tim Kajian Keberatan yang telah dibentuk untuk pembangunan jalan 

SORR Mijen-Mangkang telah melakukan klarifikasi terhadap warga yang 

keberatan pada tanggal 18 April 2016 di Kecamatan Ngaliyan. Tim Kajian 

Keberatan juga telah melakukan cek di lapangan terhadap posisi warga yang 
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keberatan pada tanggal 20 April 2016 di Perumahan Mangkang Indah Kelurahan 

Wonosari. 

Berdasarkan studi dokumentasi arsip Dinas Bina Marga didapatkan hasil 

bahwa setelah dilakukan pengkajian  fakta dilapangan didapatkan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa pada saat dilaksanakan rapat klarifikasi di Kecamatan Ngaliyan 

tanggal 18 April dari 44 warga yang keberatan ternyata ada warga Kelurahan 

Podorejo yang pada dasarnya setuju dan mohon untuk diberikan penjelasan 

oleh tim terkait dengan langkah-langkah pengadaan tanah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga pada saat itu sudah 

diberikan penjelasan dan warga bisa menerima, yang menyatakan tidak 

keberatan dan mereka hanya kurang informasi sehingga tidak 

menandatangani persetujuan. 

2. Bahwa dengan penjelasan dari tim, sebagian warga telah menyatakan tidak 

keberatan tinggal 32 warga yang keberatan dan mereka merupakan warga RT 

9 RW 2 Kelurahan Wonosari. 

3. Bahwa dari warga yang keberatan di Kelurahan Wonosari ada beberapa 

warga terutama Bapak Richard dan Bapak Maryono selaku warga Kelurahan 

Wonosari yang menginginkan adanya pergeseran desain DED ke arah Selatan 

melintasi batas saluran irigasi sejauh kurang lebih 20-25 meter hingga 

mendekati pembatasan fisik Hutan Jati Perhutani. Hal ini ditunjukkan agar 

pembangunan Jalan Lingkar Luar (Outer Ring Road) Mijen-Mangkang di 

Kota Semarang tidak mengenai dan menggusur wilayah Perumahan 
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Mangkang Indah RT 9 RW 2 Keluarahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan. 

Terkait dengan teknis penggeseran DED melewati batas saluran irigasi ke 

arah Selatan tidak ada masalah melihat ruang pembangunan Jalur Lingkar 

Luar Ring Road masih memadai. Hal ini terhitung dari jarak batas antara 

rumah warga terluar dengan saluran irigasi sekitar 11,2 meter dengan ruang 

lahan kosong diarah selatan saluran irigasi sekitar 20-25 meter hingga batas 

Hutan Jati Perhutani. Sehingga masih memungkinkan untuk menggeser AS 

jalan sekitar 15 meter ke arah selatan dari rumah warga terluar untuk 

menghindari penggusuran rumah warga. Selain ini Tim Kajian Keberatan 

menemukan fakta apabila dilakukan penggeseran desain DED ke arah Selatan 

maka akan mengenai area pemakaman warga Plumbon Kidul. Sehingga perlu 

ada sosialisasi ulang terhadap rencana penggusuran sebagian area 

pemakaman warga. Untuk ini pihak warga menyatakan bersedia untuk 

melakukan sosialisasi internal untuk permasalahan penggusuran sebagai area 

pemakaman warga. Walaupun di lapangan Tim Kajian Keberatan 

menemukan fakta bahwa beberapa warga menyatakan keberatan atas 

penggusuran makam kepada tim secara langsung. 

4. Bahwa warga dalam hal ini diwakili oleh Bapak Richard dan Bapak Maryono 

mempermasalahkan dokumen AMDAL yang tidak melibatkan partisipasi 

warga dalam penyusunannya sedangkan warga yang tercantum dalam 

dokumen AMDAL bukanlah perawakilan warga sehingga dokumen AMDAL 

diragukan oleh warga yang keberatan. Terkait dokumen AMDAL tim 

keberatan mendapatkan fakta bahwa permasalahan dokumen AMDAL akan 
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diabaikan oleh warga (Bapak Maryono) yang keberatan apabila desain DED 

dapat digeser ke arah Selatan dan tidak menggusur wilayah perumahan 

warga. 

5. Bahwa berdasarkan hasil survei lapangan oleh tim keberatan pada tanggal 20 

April 2016 di lokasi Perumahan Mangkang Indah diperoleh beberapa fakta 

bahwa secara topografi tidak ada hambatan untuk menggeser DED ke arah 

selatan melewati batas saluran irigasi. Hal ini dikarenakan masih terdapat 

ruang antara batas saluran irigasi hingga batas fisik Hutan Jati Perhutani 

sekitar kurang lebih 20-25 meter berupa ladang palawija. 

6. Bahwa jarak antara saluran irigasi hingga batas fisik hutan berupa ladang 

palawija yang status pembayaran pajaknya tidak dikenakan (berdasarkan 

kesaksian dan keterangan warga Kelurahan Suberejo Kabupaten Kendal) dan 

diidentifikasi sebagai bagian wilayah administrasi Kabupaten Kendal 

(berdasarkan hasil survey lapangan kedua oleh utusan pemerintah Kabupaten 

Kendal dan Kota Semarang). Bahwa Tim Kajian Keberatan melakukan cek 

lapangan dalam bentuk dua kali kunjungan yang meliputi survei lapangan 

(tanggal 20 April 2016) dan verifikasi batas administrasi (pada tanggal 21 

April 2016) hasil kunjungan tersebut mendapatkan hasil penegasan batas 

administrasi wilayah Pemerintah Kota Semarang dan Kendal di lokasi 

keberatan ditandai oleh saluran irigasi. Untuk wilayah yang terletak ke arah 

selatan dari saluran irigasi secara sah dinyatakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kendal sebagai wilayah administrasinya dan ke arah utara dari saluran irigasi 
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secara sah dinyatakan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai wilayah 

administrasinya. 

7. Proses penggeseran DED ke arah selatan berdasarkan pengamatan di 

lapangan juga akan melewati sebagian wilayah makam warga Plumbon 

Kidul. 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sukardi selaku Kabid Pemanfatan 

Jalan dan Jembatan ketika ditanyakan oleh peneliti terkait hambatan yang paling 

sulit dialami pada saat menghadapi masyarakat: 

“...Yang pertana pada saat masyarakat meminta mengalihkan luas 

DED yang telah disetujui (beberapa tahun yang lalu), pada saat luas 

ingin dialihkan butuh perubahan desain maka diperlukan lagi waktu 

yang lama...( Wawancara 24 Juni 2016, 09:00 WIB)” 

Hasil analisa masalah tersebut menjadi dasar bagi tim kajian keberatan 

untuk memberikan kesimpulan dan saran, yang mana dalam hal ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kesimpulan 

a. Amdal yang telah ada sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. 

b. DED yang ada saat ini merupakan DED yang paling ideal dan 

memungkinkan untuk membangun Outer Ring Road Mijen-Mangkang di 

Kota Semarang karena DED tersebut sudah mempertimbangkan batas 

wilayah administratif dan upaya untuk mengenai Perumahan warga 

seminimal mungkin, menghindari area pemakaman, dan mempertahankan 

saluran irigasi existing yang ada. 

c. Tidak mungkin dilakukan penggeseran lokasi. 



68 
 

 

2. Saran 

Keberatan warga untuk dijawab secara tertulis berdasarkan pertimbangan dari 

Tim Kajian Keberatan yang menyatakan keberatan warga ditolak. 

Hasil tim kajian keberatan akan disampaikan kepada Walikota, yang dalam 

hal ini akan dipergunakan sebagai pedoman dalam menanggapi keberatan yang 

disampaikan warga. Sehingga Walikota dapat memberikan keputusan untuk tahap 

selanjutnya. Apabila keberatan warga diterima, maka penetapan lokasi akan 

dilakukan kajian kembali untuk menentukan lokasi yang pasti. Namun, apabila 

keberatan warga ditolak maka pelaksanaan pengadaan tanah akan masuk dalam 

tahap selanjutnya yakni pelaksanaan.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan konsultasi publik pembebasan lahan untuk 

pembangunan SORR Mijen-Mangkang Kota Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa 

dalam pelaksanaan konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan 

masyarakat masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Dengan ini 

diharapkan konsultasi publik dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum 

pada rencana pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang dapat terwujud sesuai 

dengan prinsip-prinsip dan kaidah yang ada seperti prinsip kemanusiaan, 

kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, 

keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi arsip-arsip Dinas Bina Marga didapatkan 

hasil bahwa dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan 
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Jalan SORR Mijen-Mangkang menggunakan UU No. 2 Tahun 2012. Undang-

undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. Peraturan ini dibuat dengan pertimbangan adalah “bahwa 

untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, 

diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan 

prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan adil”. 

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ada beberapa tahapan, 

sesuai dengan Undang-Undang maka pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum terbagi menjadi 4 tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan oleh Satker, 

2. Tahap Persiapan oleh Tim Persiapan Pemerintah Kota Semarang 

3. Tahap Pelaksanaan oleh Tim Pelaksana (BPN) dan Satker, 

4. Tahap Penyerahan hasil oleh BPN. 

Konsultasi publik merupakan proses komunikasi dialog atau musyawarah 

antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dalam bentuk 

penentuan perencanan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum (Ps 1 angka 8 UU No.2 Tahun 2012). Konsultasi publik 

merupakan bagian dari tahapan persiapan dalam pengadaan tanah  yang bertujuan 

untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang 

berhak menerima. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk 

mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak 

(UU No 2 Tahun 2012). 
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Mekanisme konsultasi publik sangat penting untuk membangun partisipasi 

publik. Transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan yang 

mengacu pada Undang-Undang akan menjadi prasyarat bagi partisipasi publik 

akan peran dan tanggung jawabnya dalam penentuan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut didasarkan pada 

prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling 

menghormati sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di 

daerah dapat segera diwujudkan. Mekanisme konsultasi publik juga sesuai dengan 

pembentukan hubungan timbal balik positif antara pemerintah daerah dan 

masyarakat. Untuk itu, agar bentuk mekanisme konsultasi publik dapat berlaku 

efektif hendaknya diatur dalam suatu peraturan daerah, dengan substansi minimal 

yang diatur mencakup teknis pelaksanaan konsultasi publik. Tersedianya 

mekanisme konsultasi publik mengharuskan lembaga publik di daerah untuk lebih 

terbuka, oleh karena itu penting adanya penyesuaian institusi kelembagaan daerah. 

Mekanisme konsultasi publik hendaknya dapat dimaksimalkan oleh masyarakat 

untuk terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah 

yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (Yasir, 2012:14). 

Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 16 yakni, Instansi yang 

memerlukan tanah bersama Pemerintah Provinsi berdasarkan dokumen 

perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

melaksanakan: 

a. Pemberitahuan rencana pembangunan 

b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan 
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c. Konsultasi Publik rencana pembangunan 

Dalam Pelaksana Pengadaan Tanah pemerintah menjalankan tugasnya 

melaksanakan proses pembebasan yang pertama kali setelah adanya kesepakatan 

lokasi dan selanjutnya mengadakan sosialisasi dan pendataan terhadap para pihak 

pemilik tanah yang terkena dampak pembebasan lahan untuk kepentingan umum. 

Pendataan ini meliputi jenis kepemilikan, status kepemilikan, dan data 

administrasi lainnya seperti luas, batas tanah, dan sebagainya (Iskandar, 2015:37). 

Berdasarkan Pasal 16 huruf a bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah, 

pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk 

kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam penyampaiaan 

rencana pembangnan Jalan Lingkar Luar Semarang Mijen-Mangkang ini telah 

dilakukan penyampaian rencana pembangunan kepada masyarakat pada tahap 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang berhak atas tanah untuk 

pembangunan Jalan Lingkar Luar Semarang. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan 

agar seluruh lapisan masyarakat dapat dipahami secara sepenuhnya.  

Namun demikian, dalam kegiatan sosialisasi pada masyarakat yang 

terkena SORR Mijen-Mangkang belum semua masyarakat dapat memahami akan 

apa yang disampaikan dalam rencana pembangunan tersebut. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan tingkat pendidikan setiap anggota masyarakat tidak sama. Hal ini 

sejalan dengan studi pustaka yang telah dilakukan penulis yakni, kemampuan 

masyarakat terhadap daya terima informasi tidak sama diantara sesama anggota 

masyarakat, dari kondisi yang demikian tentunya menutut agar sistem 
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musyawarah ini harus bisa menjangkau ke semua lapisan para pemengang hak 

atas tanah yang terkena pembebasan tanah, baik pemilik tanah yang mempunyai 

status sosial, pendidikan rendah maupun tinggi. Permasalahan yang sering terjadi 

pada pemegang hak atas tanah, belum mengertinya secara mendetail, terhadap hak 

dan kewajibannya sebagai pemegang hak atas tanah apabila tanahnya akan 

dimanfaatkan oleh Negara untuk pembangunan kepentingan umum (Iskandar 

2007:53). 

Persepsi masyarakat yang beragam dalam menerima sosialisasi yang 

diberikan oleh pemerintah memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan 

yang diberikan berkaitan dengan tahapan dalam pengadaan tanah. Kegiatan 

sosialisasi telah terlaksana sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan 

Undang-Undang, namun masyarakat belum sepenuhnya memberikan keputusan 

untuk sepakat dengan rencana pembangunan yang telah diajukan oleh pemerintah. 

Seperti yang diketahui bahwa dalam setiap tahap pengadaan tanah harus 

memenuhi asas-asas yang ada. Dalam hal ini untuk mengedepankan asas 

keterbukaan pada masyarakat maka pemerintah bertugas untuk menerima 

keberatan yang disampaikan masyarakat. Sampai pada terlaksananya kegiatan 

sosialisasi, pemerintah dan masyarakat telah melakukan hak dan kewajibannya. 

Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah yang paling berat dalam 

pelaksanaannya adalah melakukan pendekatan terhadap pemegang hak atas tanah, 

dari pendekatan ini lebih baik dilakukan pendekatan dari hati kepada masyarakat. 

Keberhasilan dalam melaksanakan pendekatan terhadap masyarakat akan 

ditentukan oleh sistem dan cara pendekatan itu sendiri, sedangkan cara dan 
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pendekatan dari satu tempat ke tempat yang lain tentu berbeda. Hal ini tentu 

menjadi tantangan tersendiri pelaksana pengadaan tanah harus selalu bisa 

menciptakan sistim dan cara yang berbeda yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

setempat (Iskandar, 2015:41). 

Terlaksananya kegiatan sosialisasi belum menjadi akhir dari kesepakatan 

antara warga dengan pemerintah. Masih ada warga yang merasa keberatan dalam 

pembangunan tersebut. Keberatan yang diajukan oleh masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi yakni, bahwa dalam proyek Jalan Lingkar Luar 

(outer ring road) Mijen-Mangkang yang rencananya melintasi perumahan 

pemukiman RT 09 RW 02 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang kemungkinan bisa dipindahkan ke sebelah Selatan perumahan 

pemukiman warga RT 09 RW 02 Kelurahan Wonosari, mengingat lokasinya 

masih memungkinkan untuk memindah jalur tersebut. Keberatan tersebut 

diajukan oleh warga RT 09 RW 02 Kelurahan Wonosari sebanyak 38 orang 

(pemilik lahan dan perumahan). Warga yang merasa keberatan telah mengajukan 

surat ke Walikota Semarang. Surat tersebut menjadi bentuk ketidaksepakatan 

sebagian warga dengan pemerintah terhadap pembangunan Jalan Lingkar Luar 

Mijen-Mangkang, sehingga hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk 

mengupayakan kesepakatan. Dengan surat keberatan yang telah diajukan kepada 

Walikota Semarang menjadi dasar untuk dilaksanakan konsultasi publik. 

Konsultasi publik merupakan proses komunikasi dialog atau musyawarah 

antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dalam bentuk 

penentuan perencanan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
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kepentingan umum (Ps 1 angka 8 UU No.2 Tahun 2012). Berdasarkan Pasal 20 

ayat (1) Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 dilaksanakan  dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja. 

Dalam rencana pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang kegiatan 

konsultasi publik telah dilaksanakan. Kegiatan konsultasi publik mengundang 

seluruh warga yang keberatan dan belum dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi 

serta seluruh warga yang terkena pembangunan SORR Mijen-Mangkang. Hal 

tersebut sesuai dengan asas keikutsertaan yang dalam hal ini dimaksudkan adalah 

seseorang yang memiliki hak atas tanah yang terkena pembangunan Jalan SORR 

Mijen-Mangkang. Konsultasi publik adalah musyawarah antara masyarakat dan 

pemerintah bertujuan untuk mendapatkan persetujuan akan penetapan lokasi 

pembangunan kepentingan umum yang mengikutsertakan masyarakat. Dalam 

kegiatan konsultasi publik masyarakat diikutsertakan dalam pengambilan 

keputusan untuk penetapan lokasi pembangunan. Konsultasi publik ini 

dilaksanakan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Sesuai dengan 

UU No. 2 Tahun 2012, sejak proses awal pengadaan tanah untuk pembangunan 

kepentingan umum, para pihak pemilik/penguasa tanah sudah diberikan hak untuk 

dilibatkan dalam musyawarah penetapan lokasi pengadaan tanah. Dengan 

demikian para pemilik tanah sudah mengetahui bahkan ikutserta dalam penentuan 

lokasi pembangunan kepentingan umum (Iskandar, 2015: 45). 

Selain daripada itu, kegiatan konsultasi publik juga harus sesuai dengan 

asas keterbukaan yakni dalam hal ini adalah keterbukaan dalam penyampaian 

informasi yang dalam hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk menyampaikan 
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informasi selengkap-lengkapnya. Dalam pelaksanaan konsultasi publik, dilakukan 

dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta 

dilaksanakan ditempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat 

yang disepakati. Namun demikian pada kegiatan kosultasi publik belum 

didapatkan kesepakatan yang sepenuhnya. Dari seluruh warga yang terkena 

pembangunan  Jalan SORR Mijen-Mangkang yaitu 293 warga, sebagian besar 

telah menyetujui rencana pembangunan jalan tersebut namun masih ada warga 

yang belum dapat menerima pembangunan jalan tersebut. Dalam pelaksanaan 

konsultasi publik didapatkan hasil bahwa masih terdapat 22 orang yang belum 

setuju akan pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang, serta 54 orang yang 

belum dapat hadir dan memberikan persetujuan akan pembangunan Jalan SORR 

Mijen-Mangkang. 

Ketidaksepakatan yang belum didapatkan antara pemerintah dengan 

warga, menjadi dasar untuk dilakukannya konsultasi publik ulang yang mana 

dalam hal ini diatur dalam UU No.2 Tahun 2012 Pasal 20 ayat (2) Apabila sampai 

dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan konsultasi publik 

rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdapat pihak yang 

keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik 

ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. 

Konsultasi publik ulang dalam rencana pembangunan Jalan SORR Mijen-

Mangkang telah dilaksanakan. Kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan di 

wilayah yang terkena pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang dengan 

mengikutsertakan warga yang tidak hadir dan belum menyetujui rencana 
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pembangunan pada konsultasi publik awal. Kegiatan konsultasi publik ulang 

dilakukan dengan tujuan untuk menjawab aspirasi warga yang telah diterima oleh 

Tim Persiapan Pengadaan Tanah pada konsultasi publik awal. Selain itu, dalam 

konsultasi publik ulang juga dilakukan penyampaian informasi kembali agar 

warga dapat memahami maksud dari pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang 

yang dalam hal ini diperuntukkan bagi kepentingan umum. Hal tersebut sesuai 

dengan asas keikutsertaan dan asas keterbukaan yang terdapat dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah. 

Namun dalam hal ini, pelaksanaan konsultasi publik ulang masih belum 

mendapatkan titik temu. Dari seluruh bidang yang terkena yakni 293 bidang 

masih terdapat 44 bidang yang belum disetujui. Masyarakat yang belum 

menyetujui rencana pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang dikarenakan 

warga telah merasa nyaman, sebagian masyarakat telah memiliki mata 

pencaharian di wilayah tersebut, masyarakat juga meminta agar pembangunan 

tersebut digeser agar tidak mengenai rumah warga. Khususnya warga Ngaliyan 

masih merasa keberatan karena warga RT 09 merasa tidak pernah diajak bicara 

sejak tahap awal. Warga juga merasa tidak menandatangani persetujuan FS 

(feasibility), karena merasa tidak dilibatkan. Konsultasi publik dan konsultasi 

publik ulang, kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah 

diatur yakni kegiatan tersebut memiliki tenggang waktu selama 60 hari dan 30 

hari serta dalam kegiatan tersebut pemerintah diberikan tugas untuk 

menyampaikan informasi dengan lengkap dan jelas. 
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Berkaitan dengan waktu pelaksanaan konsultasi publik dan konsultasi 

publik ulang, telah diatur dalam undang-undang terkait. Tenggang waktu selama 

60 hari kerja untuk konsultasi publik dan 30 hari kerja untuk konsultasi publik 

ulang apakah kegiatan tersebut dapat dilakukan satu dan/atau dua kali atau lebih 

dalam tenggang waktu tersebut untuk mencapai kesepakatan antara warga dengan 

pemerintah, sehingga hal tersebut dapat dimaksimalkan untuk dapat 

menyelaraskan pemahaman antara pemerintah dengan warga. Dengan demikian, 

hal tersebut tidak sampai pada Tim Kajian Keberatan maupun pengadilan. Hal ini 

juga dapat menjadi solusi terkait pemahaman masyarakat terkait konsultasi publik 

maupun konsultasi publik ulang tersebut terhadap pengadaan tanah khususnya 

pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang. 

Terlaksananya konsultasi publik dan konsultasi publik ulang yang telah 

dilakukan oleh pemerintah sampai pada saat ini belum dapat menentukan 

keputusan dalam penetapan lokasi untuk pembangunan SORR Mijen-Mangkang. 

Pada saat ini pelaksanaan penetapan lokasi telah sampai pada tim kajian 

keberatan. Dengan demikian, dibentukalah Tim Kajian Keberatan yang dalam hal 

ini bertugas untuk (a)menginventarisasi masalah, (b)melakukan 

pertemuan/klarifikasi, (c)membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya 

keberatan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah ayat (1) Apabila dalam konsultasi publik ulang 

sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) masih terdapat pihak yang 

keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan 

tanah melaporkan keberatan yang dimaksud pada Gubernur setempat. Ayat (2) 
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Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi 

pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1). 

Dalam proses perencanaan pembangunan, aspek transparansi harus 

dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan kesempatan untuk ikut merumuskan 

kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Lembaga-lembaga dan organisasi-

organisasi informal dapat diberikan ruang dalam menentukan arah pembangunan 

sehingga mereka merasakan dan ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

pembangunan, pemerintahan yang bermasyrakat. Hal tersebut sesuai dengan 

karakteristik good governance, yaitu akuntabilitas, dimana para pembuat 

keputusan dalam pemerintahan, sektor dan masyarakat (civil society) bertanggung 

jawab kepada publik dan lembaga-lembanga stakeholders. Artinya, antara publik 

(pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki hak kewajiban untuk 

berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan (Rosidi, Fajriani: 2013:12). 

Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang 

pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung 

didalam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 dan 

hukum tanah nasional antara lain prinsip kemanusiaan, kemanfaatan, kepastian, 

keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan 

keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara (UU No 2 Tahun 

2012). Sesuai dengan hal tersebut, pemerintah dan masyarakat telah memerankan 

hak dan kewajibannya masing-masing. Namun berjalannya pengadaan tanah 

harus didukung oleh peraturan yang lebih terinci terkait pelaksanaan kegiatan 

konsultasi publik maupun konsultasi publik ulang.  
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4.2.2 Implikasi pelaksanaan konsultasi publik terhadap proses pengadaan 

tanah untuk pembangunan SORR Mijen-Mangkang Kota Semarang 

Dalam persiapan rencana pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang 

telah dilaksanakan sosialisasi, konsultasi publik, dan konsultasi publik ulang. 

Namun demikian, sampai pada saat ini belum didapatkan kesepakatan yang 

sepenuhnya antara masyarakat dengan pemerintah. Sampai pada tahap kegiatan 

konsultasi publik ulang ternyata masih ada pihak yang belum sepakat/menolak 

terhadap penetapan lokasi pembangunan. Maka sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor. 2 Tahun 2012 Pasal 21 ayat (2) Gubernur membentuk tim untuk 

melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). Ayat (3), Tim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(2) terdiri atas: 

7. Sekretaris Daerah Provinsi/pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap 

sebagai anggota; 

8. Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai sekretaris merangkap anggota; 

9. Instansi yang menangani urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah 

sebagai anggota; 

10. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

sebagai anggota; 

11. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan 

12. Akademisi sebagai anggota. 

Undang-Undang mengamanahkan, bahwa pembembentukan Tim ini bisa 

dikatakan sebagai tim cadangan, kalau dalam penetapan lokasi pembangunan 
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tidak didapatnya kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemerintah. Jika dalam 

pengadaan tanah ini tidak ada kemacetan kesepakatan,  tim ini tidak wajib untuk 

dibentuk. Idealnya tim ini harus dibentuk dari awal pengadaan tanah untuk 

pembangunan kepentingan umum, sehingga kegiatan dalam pengadaan tanah ini 

lebih valid. Dalam konsultasi publik, para pemilik tanah masih ada yang 

keberatan dan melakuan guagatan kepada Gubernur dan ternyata Gubernur 

menerima gugatan, maka Gubernur memberitahukan kepada calon pengguna 

tanah untuk mencari tempat lain, namun jika gugatan tersebut ditolak oleh 

Gubernur maka akan dikeluarkan surat keputusan penetapan lokasi pengadaan 

lahan pembangunan kepentingan umum. Bila penetapan lokasi pembangunan 

untuk kepentingan umum sudah ditetapkan maka harus diumumkan kepada 

masyarakat umum terutama yang terkena pembebasan lahan untuk kepentingan 

umum (Iskandar, 2015; 46). 

Dalam pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang, tim kajian telah 

menginventarisasi keberatan-keberatan yang diajukan oleh sebagian warga. Hasil 

itu kemudian menjadi dasar dilakukannya rapat klarifikasi terhadap warga yakni 

pada tanggal 18 April 2016 di Kecamatan Ngaliyan. Setelah dilakukan rapat 

klarifikasi, tim kajian keberatan melakukan cek lapangan sebanyak 2 kali yakni 

pada tanggal 20 April 2016 dan 21 April 2016 di RT 09/RW 02 Kelurahan 

Wonosari Kecamatan Ngaliyan. Cek lapangan dihadiri oleh Tim Kajian Keberatan 

dan disaksikan oleh warga tersebut serta warga Desa Sumberrejo dan Perangkat 

Desa Sumberrejo Kabupaten Kendal. 



81 
 

 

Bahwa berdasarkan cek lapangan tersebut, setelah tim memberikan 

penjelasan, sebagian warga yang menyatakan keberatan tersisa 32 warga, yang 

merupakan warga adri RT 9 RW 2 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan. 

Berdasarkan kegiatan tersebut, maka tim kajian keberatan menarik kesimpulan 

bahwa, keberatan terkait AMDAL yang diajukan oleh warga telah sesuai dengan 

Perundang-Undangan, DED yang ada saat ini merupakan DED paling ideal di 

Kota Semarang, sehingga tidak mungkin dilakukan penggeseran. Dengan 

demikian, Tim Kajian Keberatan memberikan saran atas keberatan warga dengan 

pertimbangan Tim Kajian Keberatan yang menyatakan secara tertulis bahwa 

keberatan warga ditolak. Hasil dari kajian keberatan tersebut, diajukan oleh Tim 

Kajian Keberatan kepada Walikota Semarang yang akan menjadi pedoman 

Walikota untuk pengambilang keputusan penetapan lokasi pembanguan Jalan 

SORR Mijen-Mangkang. Apabila dalam hal ini, Walikota menerima dan 

menyetujui keberatan warga, maka Walikota memberitahukan kepada calon 

pengguna tanah untuk mencari tempat lain, namun jika keberatan warga ditolak 

oleh Walikota maka akan dikeluarkan surat keputusan penetapan lokasi 

pengadaan lahan pembangunan kepentingan umum. Sampai saat ini pengambilan 

keputusan dari hasil kajian keberatan yang disampaikan ke Bapak WaliKota 

Semarang  masih dalam proses apakah keberatan warga dapat diterima atau 

ditolak. 

Setelah ditetapkannya lokasi pengadaan tanah namun masih ada pihak 

yang menolak dan keberatan  maka pihak yang keberatan dapat mengadakan 

upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
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Negara (PT TUN), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya 

penetapan lokasi. Apabila pihak PT TUN telah menerima gugatan dalam jangka 

30 (tiga puluh) hari kerja, maka pengadilan harus memberikan putusan. 

Selanjutnya apabila telah ada putusan dari PT TUN dan masih ada pihak pemilik 

tanah masih menolak maka dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja dapat 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung peninjauan kembali, dan Mahkamah 

Agung dalam jangka waktu 30 hari kerja penetapan lokasi pembangunan untuk 

kepentingan umum diberikan jangka waktu selama 2 tahun dan dapat 

diperpanjang paling lama 1 tahun (Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan analisa yang dilakukan penulis, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan konsultasi publik yang berlandaskan pada Undang-Undang No.2 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum terkait Pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang 

Kota Semarang telah terlaksana sebagai berikut: 

a. Konsultasi publik telah dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak 

dan masyarakat yang terkena dampak serta dilakasnakan ditempat rencana 

pembangunan kepentingan umum atau ditempat yang telah disepakati 

yakni, Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen. 

b. Terlaksananya kegiatan konsultasi publik dan konsultasi publik ulang 

belum mendapatkan titik temu antar pemerintah dengan warga yang 

terkena dampak serta dilaksanakan ditempat rencana pembangunan 

kepentingan umum atau ditempat yang telah disepakati yakni, Kecamatan 

Ngaliyan dan Kecamatan Mijen, karena masih terdapat 22 orang yang 

tidak sepakat dan 56 tidak hadir dalam pelaksanaan konsultasi publik 

ulang . 

c. Pelaksanaan Pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang telah sampai 

pada tahap Tim Kajian Keberatan. 
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2. Implikasi pelaksanaan konsultasi publik dalam Pembangunan Jalan SORR 

Mijen-Mangkang Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Pembangunan Jalan SORR Mijen-Mangkang telah sampai pada tahap 

Tim Kajian Keberatan dan telah melakukan klarifikasi. 

b. Hasil klarifikasi tim kajian keberatan telah diberikan kepada Walikota 

Semarang. 

c. Pelaksanaan penetapan lokasi dalam pembangunan SORR Mijen-

Mangkang masih dalam proses yakni, dalam pengambilan keputusan dari 

Walikota Semarang apakah keberatan warga dapat diterima atau ditolak, 

sehingga penetapan lokasi belum dapat ditentukan. 

5.2 SARAN 

1. Bagi masyarakat, untuk terwujudnya proses pengadaan tanah yang 

demokratis, masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah berkewajiban 

mengetahui dan mendapat informasi selengkap-lengkapnya. 

2. Bagi Pemerintahan Kota Semarang setiap tahap yang dilalui dapat diberikan 

informasi kepada masyarakat, untuk memenuhi asas-asas pengadaan tanah. 

3. Bagi Dinas Bina Marga, dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk 

pelaksanaan konsultasi publik, hendaknya dapat dilakukan secara berjenjang 

dengan mekanisme yang jelas. 

4. Konsultasi publik harus dilaksanakan sesuai dengan asas- asas pengadaan 

tanah dan melihat nilai-nilai budaya yang berada di dalam masyarakat. 
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