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ABSTRAK 

Rokhmatun Rizqi, Hanum. 2017. Dampak Transisi Regulasi Pengadaan Tanah 

Untuk Kepentingan Umum Terhadap Kesejahteraan Pihak Yang Berhak (Studi Kasus 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten 

Brebes). Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. Pembimbing II: 

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si. 

Kata Kunci: Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Transisi Regulasi; 

Kesejahteraan 

Peraturan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

mengalami banyak perubahan didasarkan pada politik hukum pemerintah di bidang 

pertanahan. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

dianggap tidak efektif lagi dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum. Diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah 

mengakomodir berbagai kepentingan umum tujuannya dapat meminimalkan semua 

konflik yang ditimbulkan dengan adanya pengambilan hak atas tanah milik 

masyarakat untuk kepentingan umum. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan sekunder. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Dampak transisi regulasi pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum terhadap kesejahteraan pihak yang berhak sangat 

positif bagi pihak yang berhak. Penggunaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dianggap lebih menguntungkan 

karena dilakukan penaksiran ulang terhadap 10 bidang tanah yang belum dibebaskan 

sehingga mendapatkan harga yang lebih tinggi dari penaksiran awal. 2) Upaya panitia 

pengadaan tanah dalam menyelesaikan 10 bidang tanah didasarkan pada ketentuan 

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang meliputi 5 (lima) tahapan 

namun dalam penaksiran ulang (Reappraisal) hanya dilakukan 4 (empat) tahapan 

yaitu a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah; b. penilaian ganti rugi; c. musyawarah dan penetapan ganti rugi; 

d. pemberian ganti rugi. 

 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ..............................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ..............................................................................  iii 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS  ...................................................  iv 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .................................................... v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN........................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. vii 

ABSTRAK...............................................................................................................  x 

DAFTAR ISI ...........................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................  xvi 

DAFTAR BAGAN ..................................................................................................  xvii 

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................  xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................  xix 

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang Masalah ..............................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah ....................................................................................  14 

1.3 Pembatasan Masalah ....................................................................................  15 

1.4 Rumusan Masalah........................................................................................  16 

1.5 Tujuan Penelitian .........................................................................................  16 

1.6 Manfaat Penelitian .......................................................................................  17 



 
 

xii 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................  19 

2.1 Penelitian Terdahulu ....................................................................................  19 

2.2 Landasan Teori ............................................................................................  21 

2.2.1 Pengertian Pengadaan Tanah  .............................................................  21 

2.2.2 Regulasi Pengadaan Tanah di Indonesia  ...........................................  30 

2.2.3 Keberadaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Dengan Peraturan 

Perundang-Undangan Sebelumnya  ....................................................  34 

2.2.4 Cara Pengadaan Tanah  ......................................................................  38 

2.2.5 Pengertian dan Fungsi Pelepasan Hak Atas Tanah  ...........................  39 

2.2.6 Pencabutan Hak Atas Tanah  ..............................................................  40 

2.2.7 Hak Atas Tanah  .................................................................................  45 

2.2.8 Macam-Macam Hak Atas Tanah ........................................................  47 

2.2.8.1 Hak Atas Tanah Bersifat Tetap  ...................................................  47 

2.2.8.2 Hak Atas Tanah Bersifat Sementara  ...................................................  51 

2.2.9 Ganti Rugi Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum  .........................  53 

2.2.10 Bentuk dan Jenis Ganti Rugi  ...........................................................  55 

2.2.11 Faktor-Faktor Penolakan Ganti Kerugian ........................................  58 

2.2.12 Upaya Hukum Bagi Yang Terkena Pembebasan Tanah  .................  59 

2.3 Kerangka Berpikir  ...................................................................................  62 



 
 

xiii 
 

 

BAB III METODE PENELITIAN  ................................................................................  67 

3.1. Pendekatan Penelitian  .............................................................................  68 

3.2. Jenis Penelitian  .......................................................................................  69 

3.3. Fokus Penelitian  .....................................................................................  70 

3.4. Lokasi Penelitian dan Informan  ..............................................................  70 

3.4.1 Lokasi Penelitian .............................................................................  70 

3.4.2 Informan ..........................................................................................  71 

3.5.  Sumber Data Penelitian  ..........................................................................  71 

3.6. Teknik Pengambilan Data  ......................................................................  72 

3.7. Teknik Validitas Data  .............................................................................  75 

3.8. Teknik Analisis Data  ..............................................................................  76 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................................  79 

4.1. Hasil Penelitian  .......................................................................................  79 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  .............................................  79 

4.1.2 Deskripsi Obyek Penelitian  ...........................................................  81 



 
 

xiv 
 

4.1.3 Dampak Transisi Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum Terhadap Kesejahteraan Pihak Yang Berhak Dalam 

Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Brebes 

 ........................................................................................................  87 

4.1.4 Upaya Panitia Pengadaan Tanah Untuk Mengatasi Masalah Yang 

Timbul Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah 

Ketika Terjadi Transisi Regulasi Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Tol Pejagan-

Pemalang Di Kabupaten Brebes  ................................................... 104 

4.2 Pembahasan  .................................................................................................. 118 

4.2.1 Dampak Transisi Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum Terhadap Kesejahteraan Pihak Yang Berhak Dalam 

Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Brebes 

 ........................................................................................................  118 

4.2.2 Upaya Panitia Pengadaan Tanah Untuk Mengatasi Masalah Yang 

Timbul Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah 

Ketika Terjadi Transisi Regulasi Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Tol Pejagan-

Pemalang Di Kabupaten Brebes ....................................................  134 

BAB V PENUTUP  ..........................................................................................................  144 



 
 

xv 
 

5.1 Simpulan .......................................................................................................  144 

5.2 Saran ..............................................................................................................  145 

Daftar Pustaka ..................................................................................................................  147 

Lampiran ...................................................................................................................  151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Daftar Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah Yang Belum Dilakukan 

Pembebasan Tanah Tahun 2015 ................................................................  11 

Tabel 4.1  Daftar Subjek, Objek dan Penetapan Ganti Rugi Dalam Pembangunan Jalan 

Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Brebes Tahun 2015 ......................... 108 

Tabel 4.2 Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol 

Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Brebes................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir  ..............................................................................  62 

Bagan 3.1 Model Analisis Kualitatif  ...................................................................  78 

Bagan 4.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol 

Pejagan – Pemalang di Kabupaten Brebes  ..........................................  94 

Bagan 4.2 Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol 

Pejagan – Pemalang di Kabupaten Brebes  ..........................................  106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xviii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Brebes  ................................................  81 

Gambar 4.2 Peta Jalur Administrasi Tol Pejagan – Pemalang ..............................  83 

Gambar 4.3 Laporan Pembangunan Jalan Tol Pejagan – Pemalang di Kabupaten 

Brebes, September 2015 ...................................................................  91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FH Tentang Penetapan Dosen Pembimbing. 

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.  

Lampiran 3 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes. 

Lampiran 4 Surat Rekomendasi Survey Riset Kesbangpol Kabupaten Brebes. 

Lampiran 5 Surat Rekomendasi Survey Riset Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes. 

Lampiran 6 Laporan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Ruas Tol 

Pejagan-Pemalang Di Kabupaten Brebes Bulan September 2015. 

Lampiran 7 Daftar Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah Yang Belum Dilakukan 

Pembebasan Tanah. 

Lampiran 8 Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes Nomor: 

10/Pdt.G/2016/PN.Bbs. 

Lampiran 9 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 85/M-IV/2016/1982K/PDT/2016. 

Lampiran 10 Dokumentasi. 

 

 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pembebasan tanah untuk kepentingan umum adalah salah satu bagian 

dalam pengaturan pertanahan di Indonesia. Didalamnya memiliki beberapa 

unsur strategis yang sangat penting untuk dicermati lebih jauh, daripada 

„proses pembebasan tanah‟ semata, yaitu: 

Pertama, pembebasan tanah untuk kepentingan umum sangat berkaitan 

dengan kemajuan atau peningkatan pembangunan, dalam hal ini 

pembangunan sarana infrastruktur dan proyek-proyek yang bertujuan 

memberikan manfaat yang besar pada publik dan secara finansial bernilai 

tinggi. Setiap kesulitan dalam pengadaan tanah, baik itu pada regulasi maupun 

praktek penerapannya, akan berimbas pada terhambatnya proyek-proyek 

pembangunan infratsruktur, dan pada akhirnya mengakibatkan manfaat dari 

sarana infrastruktur dimaksud tidak bisa segera dirasakan oleh masyarakat 

umum. Hal ini tentunya akan menghambat tujuan pembangunan untuk 

kepentingan masyarakat. 

Kedua, proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum berkaitan 

dengan masalah pelepasan dan pemutusan hak atas tanah dan obyek di atas 
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tanah dari pemiliknya. Hal ini akan berkaitan juga dengan perikehidupan 

pemilik hak atas tanah dan benda di atasnya yang pada dasarnya merupakan 

hak asasi manusia. Unsur pelepasan tanah demi pembangunan untuk 

kepentingan umum oleh pemilik hak, tentunya akan berbeda dengan 

pelepasan hak atas tanah yang memang menjadi kehendak pemilik hak, 

apabila ia memang bermaksud melepaskan haknya pada transaksi bebas (Tine 

Suartina, 2008: 151). 

Hal di atas menyebabkan kebijakan dan pengaturan proses 

pembebasan tanah untuk kepentingan umum (pembangunan) harus selalu 

dihubungkan dengan usaha perlindungan hak atas properti dari pemilik hak. 

Posisi pemerintah dalam melakukan pembebasan tanah hendaknya tetap 

memiliki batasan dan kontrol untuk menghindari penyalahgunaan wewenang 

dan kekuasaan (Tine Suartina, 2008: 152). 

Pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia menetapkan suatu peraturan 

presiden yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang 

merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 

tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.  

Peraturan Presiden ini dalam implementasinya banyak menimbulkan pro dan 

kontra di masyarakat. Kritik yang tajam dari masyarakat, termasuk kalangan 

akademisi dan aktivis masalah pertanahan, seperti misalnya masalah 
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partisipasi swasta dan penggunaan mekanisme pencabutan hak atas tanah, 

yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam regulasi sebelumnya yaitu 

Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993. Meskipun Pasal 18 UUPA 

dan UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda 

Diatas Tanah memperkenankan mekanisme pencabutan hak atas tanah untuk 

kepentingan umum, akan tetapi di dalam regulasi-regulasi dibawahnya, istilah 

mekanisme „pencabutan hak atas tanah‟ tidak lagi digunakan dan lebih 

mengedepankan mekanisme „musyawarah untuk mufakat‟.  

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam 

menentukan besarnya ganti kerugian didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak 

(NJOP) untuk tanah dan memungkinkan adanya pencabutan hak atas tanah 

oleh negara apabila musyawarah gagal ditempuh. Hal tersebut sangat 

meresahkan masyarakat dan menjadi masalah sosial yang timbul di 

masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa apabila 

peraturan tersebut masih diterapkan maka akan menimbulkan pertambahan 

konflik dan kasus tanah. 

Krikti-kritik tersebut akhirnya mendorong Pemerintah untuk 

melakukan revisi pada poin-poin penting dan menetapkan perubahannya 

melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Pengalaman ini 
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memperlihatkan masalah pengadaan tanah merupakan hal yang penting dan 

mendapat perhatian di masyarakat. 

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum juga belum dapat 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses 

pengadaan tanah atau pembebasan tanah. Hal ini lah yang mendorong 

pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 2 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) 

pada tanggal 14 Januari 2012 dan efektif berlakunya pada tanggal 1 Januari 

2016. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 ini baru bisa berlaku sempurna dan 

efektif jika sudah dilengkapi dengan Perpres atau aturan pendukung lainnya 

yang menjelaskan bagaimana aturan ini diberlakukan lebih jauh. Peraturan 

pelaksana dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 adalah Peraturan Presiden 

No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Pada umumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan diatur 

perihal peraturan peralihan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan 

hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan 
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Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan 

yang baru, yang bertujuan untuk: 

1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum; 

2. Menjamin kepastian hukum; 

3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 

perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 

Peraturan Peralihan sebagaimana dimaksud di atas juga ditemukan 

dalam peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 123 Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum Jo. Pasal 123 A Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Pasal 

123 B Perpres No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai berikut: 
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Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2012: 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya 

Undang-Undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum 

berlakunya Undang-Undang ini; 

b. Sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses Pengadaan 

Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengadaannya diselesaikan 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini; dan 

c. Peraturan perundang-undangan mengenai tata cara Pengadaan Tanah 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti 

dengan yang baru berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. 

 

Pasal 123 Perpres No. 71 Tahun 2012: 

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses pengadaan tanah 

yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Presiden ini diselesaikan 

berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini. 

(2) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan 

dalam dokumen perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak 

dan/atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. 

(3) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama sampai dengan 31 

Desember 2014. 

(4) Dalam hal proses pengadaan tanah masih terdapat sisa tanah yang belum 

selesai sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pengadaannya diselesaikan berdasar tahapan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden ini. 

 

Pasal 123 A Perpres No. 99 Tahun 2014: 

(1) Proses pengadaan tanah sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) 

yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 tetapi telah 

mencapai 75% dari luas kebutuhan tanah, dapat diperpanjang proses 

pengadaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. 
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(2) Pencapaian proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh pemimpin instansi yang memerlukan tanah. 

(3) Penetapan Lokasi pembangunan untuk pengadaan tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 

2015 oleh Gubernur atau Bapak/Walikota sesuai kewenangannya. 

(4) Dalam hal proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

masih terdapat sisa tanah yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 

Desember 2015, pengadaannya diselesaikan berdasarkan tahapan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. 

 

Pasal 123 B Perpres No. 30 Tahun 2015: 

(1) Proses Pengadaan Tanah yang belum selesai berdasarkan ketentuan Pasal 

123 dan Pasal 123 A tetapi telah mendapat Penetapan Lokasi 

pembangunan atau Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan 

(SP2LP) atau nama lain yang dimaksudkan sebagai Penetapan Lokasi 

pembangunan, proses Pengadaan Tanah dapat diselesaikan berdasarkan 

tahapan sebagaiamana diatur dalam Peraturan Presiden ini. 

(2) Proses Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 

dari tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 

 

Ketentuan Peralihan sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya 

menerangkan bahwa terhadap Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan 

sebelum berlakunya UU No. 2 Tahun 2012 atau Perpres No. 71 Tahun 2012 

(meliputi Pengadaan Tanah yang telah dituangkan dalam dokumen 

perencanaan sampai dengan terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti 

kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri) diselesaikan sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2014 dengan meggunakan peraturan perundang-

undangan yang lama, atau jika belum selesai sampai dengan tanggal 31 

Desember 2014 tetapi telah mencapai 75% dari luas kebutuhan tanah, dapat 

diperpanjang proses pengadaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 
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dengan menggunakan ketentuan yang lama (Perpres No. 36 Tahun 2005 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum dan perubahannya), namun jika telah mendapat 

Penetapan Lokasi pembangunan atau Surat Persetujuan Penetapan Lokasi 

Pembangunan (SP2LP) atau nama lain yang dimaksudkan sebagai Penetapan 

Lokasi pembangunan tetapi belum selesai maka Pengadaan Tanahnya dapat 

menggunakan ketentuan yang baru (UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan 

pelaksanaannya). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan telah berakhirnya tanggal 31 

Desember 2015 atau telah masuknya tanggal 1 Januari 2016, segala hal 

mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

baik yang akan dimulai maupun yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 

Desember 2015 diselesaikan menurut  UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan 

pelaksananya. 

Salah satu kegiatan pembangunan nasional yang sudah dimulai 

sebelum Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 berlaku adalah kegiatan 

pembangunan Jalan Tol Pejagan – Pemalang. Pengertian Jalan Tol diatur 

dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 

adalah sebagai berikut: 

 “Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem 

jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya 

diwajibkan membayar tol” (Pasal 1 PP No. 15 Tahun 2005). 
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Pengadaan jalan Tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan 

wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan 

membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. 

Proyek Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang adalah tol yang 

terbentang sepanjang 57,50 kilometer yang menghubungkan daerah Pejagan, 

Brebes dengan Pemalang, Jawa Tengah. Jalan Tol ini merupakan bagian dari 

Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga 

Banyuwangi, Jawa Timur. Jalan tol ini adalah kelanjutan dari Jalan Tol Kanci-

Pejagan yang menghubungkan Pejagan, Brebes dengan Kabupaten Brebes 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Pejagan_Pemalang diakses pada 

tanggal 30 Juli 2017 pukul 05.39 WIB). 

Pembangunan Jalan Tol ini terbagi menjadi 4 (empat) seksi yaitu Seksi 

I (Pejagan – Brebes Barat) panjang 14,20 km (beroperasi 13 Juni 2016), Seksi 

II (Brebes Barat – Brebes Timur) panjang 6,00 km (beroperasi 13 Juni 2016), 

Seksi III (Brebes Timur – Tegal) panjang 10,40 km, Seksi IV (Tegal – 

Pemalang) panjang 26,90 km (https://id.m.wikipedia.org/wiki/ 

Jalan_Tol_Pejagan_Pemalang diakses pada tanggal 30 Juli 2017 pukul 05.39 

WIB). 

Pada dasarnya pengadaan tanah adalah upaya untuk meningkatkan 

pembangunan. Pembangunan itu sendiri membutuhkan banyak tanah, untuk 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jalan_Tol_Pejagan_Pemalang
https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Jalan_Tol_Pejagan_Pemalang
https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Jalan_Tol_Pejagan_Pemalang
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bisa terpenuhi kebutuhan pembangunan maka diperlukan pengadaan tanah. 

Pengadaan tanah atau pembebasan tanah berarti ada pihak yang berhak yang 

harus melepaskan tanahnya demi kepentingan umum, pihak yang melepaskan 

tanahnya ini apakah ada diposisi yang dirugikan, diuntungkan dan/atau sama 

rata. 

Fakta di lapangan bahwa dalam proses pengadaan tanah pembangunan 

jalan Tol Pejagan – Pemalang di Kabupaten Brebes mengalami kesulitan 

ketika proses pemberian ganti kerugian. Berdasarkan Laporan Pengadaan 

Tanah Untuk Kepentingan Umum (Ruas Tol Pejagan-Pemalang) di 

Kabupaten Brebes bulan September 2015 terdapat 10 (sepuluh) bidang tanah 

yang saat itu tidak bisa dibebaskan lantaran pemilik 10 bidang tanah yang 

tersebar pada enam Desa di dua Kecamatan itu tetap menolak terhadap harga 

yang diajukan Panitia Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Kabupaten 

Brebes: Laporan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ruas Tol 

Pejagan – Pemalang Tahun 2015). 
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Pemilik 10 (sepuluh) bidang tanah yang tersebar di 6 desa, yaitu: 

Tabel 1.1 Daftar Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah Yang 

Belum Dilakukan Pembebasan Tanah Tahun 2015. 

No. KECAMATAN DESA NAMA PEMILIK JENIS 

TANAH 

1. Bulakamba Rancawuluh Darsiti (SHM) Darat 

   Darsiti (SHM) Darat 

   Rasiyah/Maryati 

(SHM) 

Sawah 

  Petunjungan  Khasbullah  Sawah  

  Banjaratma  Kaerun  Sawah  

2. Brebes  Terlangu  Rosiani Ayub Sawah  

  Krasak  Sri Utami (SHM) Sawah  

   Sri Utami (SHM) Sawah  

   Sri Utami (SHM) Sawah  

  Banjaranyar  H. Tamyu Darat  

Sumber: Laporan Pengadaan Tanah Untuk Tol Pejagan-Pemalang, September 2015 

Dari daftar subjek dan obyek pengadaan tanah yang belum dilakukan 

pembebasan tanah tahun 2015 yang penulis kutip tersebut, menunjukan bahwa 

kesepuluh bidang tanah itu tersebar di Desa Rancawuluh 3 bidang, 
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Petunjungan 1 bidang, Banjaratma 1 bidang, Krasak 3 bidang, Terlangu 1 

bidang dan Banjarannyar 1 bidang, total ada 7 orang yang menolak ganti 

kerugian. Musyawarah yang dilakukan antara pemilik tanah dan tim 

pengadaan tanah beberapa kali tidak mencapai titik temu. Tim apprasial 

mengajukan harga ganti rugi untuk tanah mereka, khususnya yang sudah 

bersertifikat sebesar Rp. 90.000/meter persegi. Namun, permintaan warga 

bervariasi melebihi harga yang diajukan tersebut. Proses pembangunan pun 

menjadi terhambat karena ada salah satu warga desa Rancawuluh Kecamatan 

Bulakamba yang pada saat itu rumahnya masih berdiri tegak ditengah-tengah 

proyek jalan tol lantaran tidak setuju dengan besaran ganti rugi yang 

ditentukan oleh panitia pengadaan tanah.  Bahkan ada salah satu warga desa 

Rancawuluh yang menggugat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes, dan Ketua Tim Pengadaan Tanah 

pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Brebes dengan dalil 

bahwa penetapan nilai ganti kerugian dirasa tidak adil bagi Penggugat. 

Dari kasus ini dapat dilihat bahwa proses pembangunan jalan Tol 

Pejagan – Pemalang di Kabupaten Brebes yang dimulai tahun 2008 masih ada 

sisa 10 bidang tanah yang belum dibebaskan sampai tahun 2015. Padahal 

regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah beberapa kali 

mengalami perubahan, namun masih ada sisa tanah yang belum dibabaskan 

yang dapat menghambat proses pembangunan. Untuk menyelesaikan 
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permasalahan pengadaan tanah di Kabupaten Brebes maupun di daerah-

daerah lain, sesuai dengan Peraturan Peralihan sebagaimana diuraikan di atas  

Pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum. 

Dalam Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 terdapat pasal yang 

menjelaskan bahwa dalam masa transisi, proses pengadaan tanah yang belum 

selesai pengadaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, 

pengadaannya diselesaikan berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012. Perpres No. 99 tahun 2014 Pasal 123 

A disikapi pemerintah sebagai peluang untuk melakukan penaksiran ulang 

terhadap sepuluh bidang tanah tersebut yang memungkinkan pemilik tanah 

mendapat ganti rugi lebih besar dari penaksiran awal.  

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis memilih 

Kabupaten Brebes sebagai lokasi penelitian. Penulis tertarik untuk mengkaji 

terkait dampak transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

terhadap kesejahteraan pihak yang berhak. Sehingga penulis memutuskan 

untuk mengambil Judul Penelitian yaitu: “Dampak Transisi Regulasi 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Kesejahteraan Pihak 
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yang Berhak (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol 

Ruas Pejagan – Pemalang Di Kabupaten Brebes)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uaraian pada latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Batasan tentang pengertian kepentingan umum yang dijadikan dasar 

pengadaan tanah ini sangat abstrak, sehingga menimbulkan penafsiran yang 

berbeda-beda dalam masyarakat. Akibatnya terjadi “ketidakpastian hukum” 

dan dapat menjurus pada munculnya konflik.   

2. Intensitas pembangunan yang semakin meningkat dan keterbatasan persediaan 

tanah sehingga membawa dampak semakin sulitnya memperoleh tanah untuk 

berbagai keperluan. 

3. Melojaknya harga tanah yang tidak terkendali sehingga membuat pemerintah 

semakin sulit dalam melakukan pembangunan untuk penyediaan sarana dan 

prasarana kepentingan umum. 

4. Semakin terbatasnya tanah Negara untuk melaksanakan pembangunan umum 

sehingga perlu dilakukan pembebasan dan pencabutan hak oleh pemerintah. 

5. Kondisi masyarakat saat ini yang beranggapan bahwa kepemilikan terhadap 

tanah merupakan kepemilikan mutlak, artinya tidak bisa diganggu gugat oleh 

siapapun termasuk oleh Pemerintah/Negara, dengan dasar itu para pemilik 

tanah tidak mudah melepaskan haknya walaupun tanahnya dibutuhkan oleh 

Negara yang akan digunakan untuk kepengtingan umum. 
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6. Penentuan bentuk dan besaran ganti rugi dianggap oleh masyarakat tidak 

layak, dalam arti bahwa ganti rugi itu tidak dapat digunakan untuk 

mempertahankan kesejahteraan sosial ekonominya, bahkan tingkat 

kesejahteraan sosial ekonominya menjadi lebih buruk jika dibandingkan 

keadaan sebelum tanahnya dicabut atau dibebaskan haknya. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari 

tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data 

dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan 

sebagai berikut: 

1. Dampak transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

terhadap kesejahteraan pihak yang berhak (Studi kasus pengadaan tanah 

untuk pembangunan jal tol ruas Pejagan – Pemalang di Kabupaten 

Brebes). 

2. Upaya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Brebes untuk mengatasi 

masalah yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah ketika 

terjadi transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam 

pembangungan jalan tol ruas Pejagan – Pemalang di Kabupaten Brebes. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana dampak transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum terhadap kesejahteraan Pihak yang Berhak (Studi kasus pengadaan 

tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Pejagan – Pemalang di Kabupaten 

Brebes)? 

2. Bagaimana upaya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Brebes untuk 

mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan 

tanah ketika terjadi transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dalam pembangunan jalan tol ruas Pejagan – Pemalang di 

Kabupaten Brebes? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk memperoleh deskripsi mengenai permasalahan yang timbul 

dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol 

ruas Pejagan – Pemalang di Kabupaten Brebes. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis dampak transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum terhadap kesejahteraan Pihak yang Berhak (Studi kasus pengadaan 

tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Pejagan – Pemalang di Kabupaten 

Brebes. 

b. Mengetahui upaya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Brebes dalam 

mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan 

tanah ketika terjadi transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dalam pembangunan jalan tol ruas Pejagan – Pemalang di 

Kabupaten Brebes. 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademisi/Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi 

akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan tanah 

serta dampak transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

terhadap kesejahteraan Pihak yang Berhak di Kabupaten Brebes. Selain itu 

diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang 

pertanahan bagi masyarakat umum. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi 

pengadaan tanah yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu 

Panitia Pengadaan Tanah serta Kantor Pertanahan khususnya di Kabupaten 

Brebes. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang Jalan Tol telah dilakukan oleh beberapa orang 

diantaranya yaitu dalam penulisan skripsi yang disusun oleh Mohammad 

Paurindra Ekasetya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada 

tahun 2015, dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol 

Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)”.  Penelitian ini difokuskan pada prosedur 

pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan 

pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes serta upaya panitia 

pengadaan tanah dalam menangani kendala yang muncul dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten 

Brebes. 

Penelitian tentang Jalan Tol juga dilakukan oleh Meilya Normawaty 

Simanjuntak dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 

2015, dalam penulisan tesisnya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Pihak Yang Berhak Atas Tanah Dalam Hal Ganti Rugi Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum.” Tesis ini difokuskan pada perlindungan hukum 
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dalam hal ganti rugi bagi pihak yang berhak berdasarkan Undang-Undang No 

2 Tahun 2012. 

Penulisan Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat tahun 2013 yang 

disusun oleh Widyarini Indriasti Wardani dosen Fakultas Hukum UNTAG 

Semarang juga membahas tentang “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum (Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum). Jurnal ini memfokuskan pelaksanaan pengadaan tanah 

bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. 

Sebagai pertimbangan sekaligus pembeda, penelitian yang akan 

diangkat oleh penulis adalah cakupan pembahasan skripsi yang lebih fokus 

mengenai dampak transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

terhadap pihak yang berhak. Penelitian yang diangkat oleh penulis bersifat 

yuridis berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta sosiologis yaitu 

mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun instansi 

pemerintah dan mencari data – data di lapangan berdasarkan kenyataan yang 

ada di lapangan.  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Pengadaan Tanah 

Tanah dan Pembangunan adalah dua unsur yang satu dengan 

lainnya berkaitan, dengan perkataan lain, tidak ada pembangunan tanpa 

tanah (B.F. Sihombing, 2004: 46). Yang dimaksud dengan Pengadaan 

Tanah adalah mengadakan atau menyediakan tanah oleh pihak tertentu 

baik dari pemerintah maupun pihak swasta. 

Pengertian Pengadaan Tanah menurut Salindeho, yang dimaksud 

pengadaan tanah adalah Penyediaan dan pengadaan tanah dimaksudkan 

untuk menyediakan atau mengadakan tanah untuk kepentingan atau 

keperluan pemerintah, dalam rangka pembangunan proyek atau 

pembangunan sesuatu sesuai program pemerintah yang telah ditetapkan 

(Salindeho, 1993: 31). 

Menurut Imam Koeswahyono pengadaan tanah sebagai suatu 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan 

tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian 

kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut 

tata cara dan besaran nominal tertentu (Imam Koeswahyono, 2008: 1). 

Selain menurut pendapat para ahli tersebut, Terdapat berbagai 

macam pengertian pengadaan tanah yang diatur dalam peraturan 

perundang-undanagan. Perubahan peraturan akan diikuti pula dengan 

perubahan pengertian dari lembaga pengadaan tanah itu sendiri. Istilah 
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pengadaan tanah dipergunakan pertama kali di dalam Keputusan Presiden 

Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di dalam ketentuan Pasal 1 

ayat (1) pengadaan tanah didefinisikan sebagai berikut: 

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan 

tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak 

atas tanah tersebut”. 

 

Definisi pengadaan tanah diubah kembali dalam ketentuan Pasal 1 

ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan 

tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang 

melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan 

pencabutan hak atas tanah”. 

 

Pengertian pengadaan tanah ini dikritisi oleh publik karena telah 

mencampuradukkan konsep pengadaan tanah dengan pencabutan hak. 

Pengertian pengadaan tanah ini kemudian diubah dalam Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam ketentuan 

Pasal 1 ayat (3) sebagai berikut: 

“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”. 
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Kemudian pengertian pengadaan tanah diubah lagi dalam Undang 

– Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan peraturan pelaksananya 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dalam ketentuan Pasal 1 ayat 

(2) sebagai berikut: 

“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan 

cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak 

yang berhak”. 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian 

kepada yang berhak atas tanah yang layak dan adil kepada para pihak 

yang berhak atau juga dengan mekanisme pencabutan hak atas tanah. 

Secara umum dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama 

pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah yang terdiri dari 

kepentingan umum, sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk 

kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan 

komersial atau bukan sosial. 

1) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Definisi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

secara jelas dan baku diketahui setelah dikeluarkannya Keppres 

Nomor 55 Tahun 1993, sebelumnya tidak ada definisi secara jelas dan 

baku mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang 

dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan seluruh 
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lapisan masyarakat, selanjutnya dalam Pasal 5 Keppres Nomor 55 

Tahun 1993 dinyatakan bahwa Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum dibatasi untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan 

Pemerintah dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah. Dengan 

demikian pembangunan untuk kepentingan umum tidak ditujukan 

untuk mencari untung (Oka Mahendra, 1996: 291). Hal tersebut 

selaras dengan pendapat Maria SW Soemardjono yaitu kepentingan 

umum mengandung tiga unsur esensial: dilakukan oleh pemerintah, 

dimiliki oleh pemerintah, dan non profit (Maria Soemardjono, 2005: 

78). 

Menurut Sumardjono, kepentingan umum dapat dijabarkan 

melalui dua cara. Pertama, berupa pedoman umum yang 

menyebutkan bahwa pengadaan tanah dilakukan berdasarkan alasan 

kepentingan umum melalui berbagai  istilah. Karena berupa 

pedoman, hal ini dapat mendorong eksekutif secara bebas 

menyatakan suatu proyek memenuhi syarat kepentingan umum. 

Kedua, penjabaran kepentingan umum dalam daftar kegiatan. Dalam 

praktik kedua cara itu sering ditempuh secara bersamaan 

(Sumardjono, 2009: 107). 

Menurut Oloan Sitorus, kepentingan umum itu sendiri adalah 

kebutuhan, keperluan, dan kepentingan orang banyak atau tujuan 

yang luas, namun menurut Oloan Sitorus sendiri bahwa pengertian 
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tersebut masih terlalu umum dan tidak ada batasnya (Oloan Sitorus, 

2004: 6). 

Sedangkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005, menjelaskan yang 

dimaksud dengan kepentingan umum adalah Kepentingan sebagian 

besar masyarakat. Kata sebagian besar ini mempunyai arti tidak 

semua masyarakat, akan tetapi dalam kata demi kepentingan sebagian 

besar masyarakat, bisa dianggap untuk semua masyarakat, walaupun 

dari sebagian besar itu pasti ada sebagian kecil masyarakat yang tidak 

bisa menikmati hasil atau manfaat dari fasilitas pembangunan 

kepentingan umum itu sendiri atau dengan kata lain, kepentingan 

umum kepentingan yang menyangkut kepentingan negara, bangsa, 

dan sebagian besar masyarakat. 

Kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang 

menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang gologan, suku, 

agama, ras, status sosial dan sebagainya. Berarti apa yang dikatakan 

kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan 

termasuk hajat orang yang telah meninggal atau dengan kata lain 

hajat semua orang, dikatakan demikian karena orang yang 

meninggalpun masih memerlukan tempat pemakaman dan sarana 

lainnya. 
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Menurut Adrian Sutedi Ada tiga prinsip yang dapat dikatakan 

bahwa suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum, yaitu 

(Adrian Sutedi, 2008: 45) : 

a. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah 

Kalimat ini mengandung batasan bahwa kegiatan 

kepentingan umum tidak dimiliki oleh perorangan atau 

swasta. Dengan kata lain, swasta dan perorangan tidak 

dapat memiliki jenis-jenis kegiatan kepentingan umum 

yang membutuhkan pembebasan tanah-tanah hak maupun 

negara. 

b. Kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah 

Kalimat ini memberikan batasan bahwa proses pelaksanaan 

dan pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan umum 

hanya dapat diperankan oleh pemerintah. 

c. Tidak mencari keuntungan 

Membatasi fungsi suatu kegiatan untuk kepentingan umum 

sehingga benar-benar berbeda dengan kepentingan swasta 

yang bertujuan mencari keuntungan sehingga terkualifikasi 

bahwa kegiatan untuk kepentingan umum sama sekali tidak 

boleh mencari keuntungan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepentingan umum adalah kepentingan yang diperlukan oleh 
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masyarakat umum dan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

luas secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemilik 

lahan memang seharusnya merelakan tanahnya dijadikan untuk 

kepentingan umum sebagaimana tertera di Pasal 6 UU No.5 Tahun 

1960 yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai 

fungsi sosial” artinya kegunaan dari tanah itu lebih mengutamakan 

kepentingan umum dari pada kepentingan individu atau golongan. 

Kendala yang terjadi dalam melaksanakan fungsi social adalah 

awamnya masyarakat terhadap arti dan fungsi social tanah, dan akibat 

dari awamnya masyarakat itu dianggapnya kepemilikan dari tanah di 

Indonesia dianggap sistem kepemilikan mutlak, artinya hak 

kepemilikan tanah tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk 

oleh Negara. Namun dari pasal tersebut tertera secara jelas bahwa 

pemilik lahan juga harus sadar bahwa tanah yang dimiliki atau hak 

yang dimilikinya mempunyai fungsi sosial yang diperuntukkan untuk 

orang banyak. 

Dalam Pasal 10 UU No.2 Tahun 2012 disebutkan bahwa 

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi: 

a. Pertahanan dan keamanan nasional; 
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b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta 

api, dan fasilitas operasi kereta api; 

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

pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; 

d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga 

listrik; 

g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 

h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 

i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

j. Fasilitas keselamatan umum; 

k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

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

m. Cagar alam dan cagar budaya. 

2) Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Swasta 

Pengadaan tanah untuk kepentingan swasta sebenarnya dibagi 

menjadi 2 (dua) macam yakni pengadaan tanah untuk kepentingan 

swasta murni dan kepentingan swasta yang terdapat kepentingan 

umum didalamnya. Kepentingan swasta murni adalah kepentingan 

yang diperuntukkan memperoleh keuntungan semata, sehingga 

peruntukan dan kemanfaatannya hanya dapat diperoleh oleh pihak-
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pihak yang berkepentingan saja bukan masyarakat luas. Sebagai 

contoh untuk perumahan, industri, pariwisata, dan peruntukan lainnya 

yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pihak tertentu. Jadi 

tidak semua orang bisa memperoleh manfaat dari pembangunan 

tersebut, melainkan hanya orang-orang yang berkepentingan saja. 

Sedangkan kepentingan swasta yang terdapat kepentingan 

umum adalah kepentingan yang diperuntukkan untuk memperoleh 

keuntungan untuk pihak-pihak tertentu didalamnya serta terdapat pula 

kepentingan yang diperuntukkan untuk orang banyak, seperti 

contohnya pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, 

pembangunan Bandar udara, pembangunan pelabuhan dan lain 

sebagainya. 

Didasarkan dari pengertian diatas maka pengadaan tanah untuk 

kepentingan swasta berbeda dengan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum, baik secara peruntukan dan kemanfaatan maupun 

tata cara perolehan tanahnya. 

Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan swasta murni 

dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 terdapat 2 (dua) cara 

pembebasan tanah untuk keperluan swasta yaitu secara langsung dan 

melalui Panitia Pembebasan Tanah. Namun sejak berlakunya Keppres 

Nomor 55 Tahun 1993, hanya ada satu cara yang dapat dilakukan 

oleh swasta, yaitu dilakukan secara langsung atas dasar musyawarah 
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dalam hal memberikan ganti kerugian, dimana bantuan dari 

Pemerintah hanya berupa pengawasan dan pengendalian, 

sebagaimana telah diberikan petunjuknya dalam Surat Edaran Kepala 

Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Desember 1990 No.580.2D.III 

(Hutagalung, 2003: 31). 

Pengadaan tanah oleh pihak swasta murni harus berdasarkan 

kesepakatan dan bersifat sukarela antara kedua belah pihak dan tidak 

ada yang boleh merasa terpaksa dalam menjual lahan atau tanah 

miliknya. Pihak swasta juga tidak bisa menentukan harga seperti yang 

dilakukan oleh tim penilai tanah pemerintah, dan pemilik lahan bebas 

untuk tidak menjual tanahnya dengan alasan apapun. Tentunya sangat 

berbeda dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang 

dimana pemilik lahan sedikit dipaksa dan harus menjual lahannya 

dengan dalih untuk kepentingan umum. 

2.2.2 Regulasi Pengadaan Tanah di Indonesia 

Kebijakan pengaturan mengenai pengadaan tanah di Indonesia 

telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi UUPA No. 

5/1960. Diawali dengan diundangkannya UU No. 20/1961 yang 

mengatur tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang 

ada di atasnya. UU No. 20/1961 ini merupakan instruksi Pasal 18 UUPA 

No. 5/1960 untuk segera menerbitkan undang-undang tentang pencabutan 

hak atas tanah. Penggunaan UU No. 20/1961 dilakukan jika tanah yang 
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bersangkutan diperlukan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, 

dan tidak dimungkinkan menggunakan tanah yang lain, sedangkan 

musyawarah yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dapat 

dilaksanakan pengambilan secara paksa, dalam arti tidak memerlukan 

persetujuan pemegang haknya. 

Dalam praktek, penggunaan UU No. 20/1961 jarang sekali 

dilaksanakan disebabkan lamanya proses untuk mendapatkan tanah 

tersebut dan untuk menghindari tindakan-tindakan yang bersifat 

memaksa (Sutedi, 2008: 60). Dalam sejarahnya, pencabutan hak dengan 

menggunakan UU No. 20/1961 tersebut hanya sekali dilakukan, yaitu 

melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1970 tangal 6 Januari 1970 

atas daerah di Kecamatan Taman Sari atau disebut juga komplek Yen Pin 

(A.P. Parlindungan, 1993: 32). 

Selanjutnya, pada tahun 1975 diterbitkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (untuk selanjutnya disebut 

“PMDN 15/1975). Keberadaan PMDN 15/1975 ini sejak semula sudah 

diperdebatkan keabsahannya karena secara yuridis tidak mempunyai 

kekuatan hukum eksekutorial untuk dipaksakan kepada warga 

masyarakat, akibatnya pembebasan tanah yang dilakukan dengan cara 

penggusuran-penggusuran adalah batal demi hukum dan pihak warga 
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masyarakat yang terkena pembebasan dapat menuntut ganti kerugian 

melalui Pengadilan perdata. 

Sehingga, akhirnya pada tanggal 17 Juni 1993 ditetapkan 

berlakunya Keppres No. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dengan 

pertumbuhan pembangunan yang semakin meningkat, Keppres No. 

55/1993 ternyata sudah tidak dapat lagi dipakai sebagai aturan hukum 

yang memadai untuk mengakomodir dengan baik pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum pada saat itu, akhirnya Presiden menerbitkan Perpres 

No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum (Gunanegara, 2008: 18). 

Diterbitkannya Perpres No. 36/2005 ini kemudian ternyata 

memunculkan beragam kontroversi dan reaksi dari berbagai kalangan, 

disebabkan bermacam kelemahan yang ada di dalamnya, diantaranya 

makna kepentingan umum yang diartikan terlalu umum sehingga dapat 

melahirkan multi tafsir, bidang kegiatan yang bersifat kepentingan umum 

juga terlalu luas, dan lain sebagainya. Menanggapi kontroversi dan 

berbagai kritikan, akhirnya beberapa pasal dari Perpres No. 36/2005 

tersebut direvisi dengan diterbitkannya Perpres No. 65/2006 yang mulai 

berlaku pada tanggal 5 Juni 2006. 

Dalam prakteknya, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum banyak menimbulkan gejolak, dimana adanya 
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pemaksaan dari para pihak baik pemerintah yang menetapkan harga 

sepihak maupun pemilik tanah yang menuntut harga tidak wajar, 

sementara perangkat hukum yang ada belum mampu mengakomodir dua 

kepentingan yang berbeda tersebut, sehingga dibutuhkan adanya 

perangkat hukum yang setingkat undang-undang guna menjadi payung 

hukum yang kuat, oleh sebab itu setelah melewati perjalanan waktu yang 

cukup panjang, lahirlah UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disahkan 

pada tanggal 14 Januari 2012. 

Aturan pelaksana dari UU No. 2/2012 ini tertuang dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut “Perpres No. 

71/2012”), serta untuk melaksanakan pengadaan tanah tersebut Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (untuk 

selanjutnya disebut “Perkaban 5/2012”).   

Dalam rangka penyelesaian pengadaan tanah untuk mempercepat 

pembangunan kepentingan umum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

pada tanggal 15 September 2014 telah menandatangani Peraturan 

Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
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Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perpres No. 99 

Tahun 2014 tersebut diantaranya mengatur bahwa proses pengadaan 

tanah yang belum selesai sampai dengan akhir 2014, namun telah 

mencapai 75% dari total luas kebutuhan tanah dapat tetap dilanjutkan 

proses pengadaan tanahnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, 

berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Perpres Nomor 71 Tahun 

2012 yaitu Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum jo. Perpres 

No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 

Tahun 2005. Namun dalam hal proses pengadaan tanah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 123 A ayat (4) Perpres No. 99 Tahun 2014, masih 

terdapat sisa tanah yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 

Desember 2015, pengadaannya diselesaikan berdasarkan tahapan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. 

2.2.3 Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dengan 

Peraturan Perundang-Undangan Sebelumnya. 

Masa transisi mengacu pada suatu masa yang cenderung pendek, 

ketika terjadi perubahan dari suatu kondisi ke kondisi berikutnya. Masa 

transisi adalah ketika terjadi perubahan internal seperti perubahan 

manajemen, pergantian pemimpin atau perubahan eksternal seperti 

halnya perubahan regulasi, sosial-ekonomi, pengaruh globalitas dan 
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perubahan politik-pemerintahan. Dalam setiap perubahan seringkali 

terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan. Maka esensi dari perubahan 

tersebut adalah mengubah kebiasaan. 

Transisi mengandung makna sebagai sebuah episode dalam 

scenario perubahan mengindikasikan suatu masa di antara sedikitnya dua 

keadaan: sesudah keputusan perubahan hingga pengaruh perubahan 

menjadi normal. Dengan demikian maka bisa diambil kesimpulan bahwa 

transisi diawali ketika keputusan yang berdampak perubahan dibuat dan 

berakhir manakala sasaran keputusan sudah tercapai atau setidaknya 

suatu kondisi yang terpengaruh oleh keputusan yang berdampak 

perubahan tersebut sudah berada pada posisi yang normal. Definisi 

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat 

yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif), dengan 

demikian dampak transisi regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum terhadap pihak yang berhak bisa berdampak positif maupun 

negatif. 

Seperti yang telah dirinci pada sub-bab diatas, bahwa pengaturan 

mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah mengalami 

beberapa kali perubahan. Bahkan penyebutan istilah “pengadaan tanah” 

pun adalah istilah yang sudah diperhalus maknanya daripada istilah 

pencabutan tanah atau pembebasan tanah yang disebutkan dari peraturan-

peraturan yang terdahulu. Walaupun “pencabutan” hak atas tanah itu 
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sendiri masih tetap berlaku karena UU No. 20/1961 masih tetap berlaku, 

termasuk Perpres No. 36/2005 Jo. Perpres No. 65/2006. 

Dengan diterbitkannya UU No. 2/2012 tidak serta merta 

menghapuskan peraturan yang sebelumnya sebagaimana ditentukan 

dalam Ketentuan Peralihan Pasal 58 yang menyatakan: 

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku: 

(1) Proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum 

berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan 

sebelum berlakunya Undang-undang ini; 

(2) Sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses 

pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

pengadaannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-undang ini; dan 

(3) Peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan 

tanah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau 

belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Undang-

undang ini” 

 

Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 123 Peraturan Presiden No. 71 

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa batas akhir 

penyelesaian proses pengadaan tanah yang menggunakan aturan lama 

yaitu Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 

65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pengadaan 

Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah sampai tanggal 31 Desember 

2014.  

Pasal 123 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012: 
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(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, proses Pengadaan 

Tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan 

Presiden ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum 

berlakunya Peraturan Presiden ini. 

(2) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meiputi Pengadaan Tanah yang telah 

dituangkan dalam dokumen perencanaan sampai dengan 

terlaksananya pelepasan hak dan/atau ganti kerugian telah 

dititipkan di pengadilan negeri. 

(3) Proses Pengadaan Tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama sampai dengan 31 

Desember 2014. 

(4) Dalam hal proses pengadaan tanah masih terdapat sisa tanah yang 

belum selesai sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), pengadaannya diselesaikan berdasar tahapan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. 

 

Dari rumusan pasal di atas diketahui bahwa dalam masa transisi, 

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden No. 65 

Tahun 2006 masih dapat dipergunakan dalam proses pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum dan tata cara pengadaan tanah sebelumnya 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentanagan atau belum 

diganti dengan yang baru. Dalam masa transisi tersebut, proses 

pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang 

sudah berjalan terdapat dua pilihan, tetap memakai aturan yang lama atau 

kalau dirasa lebih baik menggunakan UU No. 2/2012, maka dapat 

menggunakan UU No. 2/2012, namun mesti mulai proses dari awal jadi 

tergantung dari keinginan instansi pemerintah yang menggunakan. 

2.2.4 Cara Pengadaan Tanah 
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Pasal 2 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 menyatakan bahwa 

cara pengadaan tanah ada 2 (dua) yaitu: 

1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan 

cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang 

disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Disamping kedua cara tersebut di atas, didalam Peraturan Presiden 

No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

No.65 Tahun 2006 juga menetapkan suatu jembatan penghubung sebagai 

upaya terakhir dalam pengadaan tanah apabila pemegang hak atas tanah 

tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah pada Pasal 41 ayat 

(1) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemilik 

yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya 

ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten dapat 

mengajukan keberatan kepada Bupati atau Gubernur atau Menteri Dalam 

Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-

sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 

hari. 
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2.2.5 Pengertian dan Fungsi Pelepasan Hak Atas Tanah 

Pelepasan hak atas tanah adalah suatu penyerahan kembali hak itu 

kepada Negara dengan sukarela (Salindeho, 1988: 40).  Perbuatan ini 

dapat bertujuan agar tanah tersebut diberikan kembali kepada suatu pihak 

tertentu dengan suatu hak tanah baru sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dan syarat-syarat yang berlaku. 

Sedangkan menurut Prof Boedi Harsono, SH, yang dimaksud 

dengan pelepasan hak atas tanah adalah setiap perbuatan yang dimaksud 

langsung maupun tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada 

antara pemegang hak atau penguasa atas tanahnya dengan cara 

memberikan ganti rugi yang berhak atau penguasa tanah itu (Boedi 

Harsono, 1996: 89).  

Pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan atas dasar persetujuan 

dari pemegang hak baik mengenai teknis pelaksanaannya maupun bentuk 

atau besar ganti rugi kalau si pemegang hak tidak bersedia melepaskan 

atau menyerahkan tanahnya maka pemerintah melalui musyawarah baik 

dengan instansi terkait serta para pemilik tanah yang terkena proyek 

pembangunan peleparan jalan umum dengan diberikan ganti rugi agar 

tanahnya dapat digunakan untuk proyek tersebut. 

Oleh karena itu dalam acara pelepasan hak dapat dilihat dari para 

pemegang hak yaitu melepaskan haknya kepada Negara untuk 

kepentingan umum atau kepentingan bersama diberikan ganti rugi yang 
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layak sesuai dengan harga dasar yang ditentukan pada tempat proyek 

pembangunan tersebut dilaksanakan. 

Semua hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela kepada 

Negara. Penyerahan sukarela ini yang disebut dengan melepaskan hak atas 

tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUPA, yang menyatakan bahwa: 

“Hak milik hapus bila: 

a. Tanahnya jatuh kepada Negara: 

1) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 

2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 

3) Karena ditelantarkan 

4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) 

b. Tanahnya musnah.” 

Acara pelepasan hak atas tanah dapat digunakan untuk memperoleh tanah 

bagi pelaksanaan pembangunan baik untuk kepentingan umum maupun 

untuk kepentingan swasta. 

2.2.6 Pencabutan Hak Atas Tanah 

Boedi Harsono mengemukakan bahwa pencabutan tanah adalah 

pencabutan hak yang dilakukan jika diperlukan tanah untuk kepentingan 

umum, sedang musyawarah yang telah diusahakan untuk mencapai 

kesepakatan bersama mengenai penyerahan tanah dan ganti ruginya tidak 

membawa hasil yang konkrit padahal tidak dapat mendapatkan lahan lain. 

Dalam pencabutan hak yang punya tanah tidak melakukan suatu 
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pelanggaran atau melalaikan suatu kewajiban sehubungan dengan tanah 

yang dipunyainya, maka pengambilan tanah yang bersangkutan wajib 

disertai ganti kerugian yang layak (Mudakir Iskandar, 2010: 3).  

Pencabutan hak itu tidak hanya untuk kepentingan dari bangsa dan 

Negara ataupun dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, tetapi juga untuk 

kepentingan swasta ataupun kepentingan dari masyarakat luas yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan social rakyatnya, seperti sarana pendidikan, 

agama, rekreasi atau kemudahan lainnya bagi rakyat asal saja kesemuanya 

sudah termasuk dalam rencana pembangunan daerah yang bersangkutan 

(Parlindungan, 1990: 42).  

Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya 

ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yang merupakan 

pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi: 

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa 

dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas 

tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak 

dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. 

 

Sesuai dengan penjelasan Pasal 18 UUPA ini merupakan jaminan 

bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak atas tanah 

dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai 

pemberian ganti kerugian yang layak. 

Dalam hal pencabutan ini menurut Soimin (1994: 89), berdasarkan 

kenyataan bahwa Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis, juga 
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berfungsi sosial. Karena fungsi sosial inilah yang kadang kala kepentingan 

pribadi atas tanah dikorbankan, guna kepentingan umum. Ini dilakukan 

dengan pencabutan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak 

berupa uang semata akan tetapi dapat juga berbentuk tanah atau fasilitas 

lain. Misalnya, dipindahkan ketempat lain yang memang diperuntukkan 

bagi perumahan dengan mendapat prioritas utama, dan tentunya kalau 

penggantian ini dengan uang haruslah dengan jumlah yang layak. Harga 

layak disini haruslah harga umum menurut Undang-Undang yang artinya 

pantas untuk kesusilaan umum, karena kalau menurut harga pasaran, ini 

kadang-kadang sudah melalui perantara. 

Dalam peraturan-peraturan yang berlaku tentang pencabutan hak, 

maka untuk terlaksananya suatu pencabutan hak atas tanah untuk 

kepentingan umum harus memenuhi beberapa syarat yaitu: pencabutan 

hak hanya dapat dilakukan bilamana kepentingan umum benar-benar 

menghendakinya. Unsur kepentingan umum harus tegas yang menjadi 

dasar dalam pencabutan hak ini.Termasuk dalam kepentingan umum ini 

adalah kepentingan bersama dari rakyat, serta kepentingan untuk 

pembangunan negara. 

Pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang 

menurut cara yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan berbagai 

ketentuan pelaksanaannya guna mengatur cara pencabutan hak atas tanah. 
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Pencabutan hak atas tanah harus disertai dengan ganti kerugian 

yang layak. Bilamana pencabutan hak atas tanah tersebut dilakukan tanpa 

mengindahkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh 

pihak Pemerintah dapat dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 

Peraturan-peraturan pencabutan hak sebenarnya mempunyai dua 

fungsi, disatu pihak merupakan landasan hukum bagi pihak penguasa 

untuk memperoleh tanah-tanah milik rakyat yang diperlukan bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum, sedangkan dilain pihak dengan 

adanya peraturan-peraturan tersebut merupakan suatu jaminan bagi warga 

masyarakat mengenai hak-hak atas tanahnya dari tindakan sewenang-

wenang penguasa. 

Prosedur pencabutan hak menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1961, dapat dilakukan menurut dua cara yaitu: 

a) Pencabutan hak menurut acara biasa 

Menurut acara biasa ini pihak yang meminta diadakannya 

pencabutan hak mengajukan permohonan pencabutan hak kepada 

Presiden melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan disertai: 

rencana peruntukan dan alasan-alasan dilakukannya pencabutan hak 

atas tanah tersebut, keterangan orang-orang yang akan dikenakan 

pencabutan hak, serta letak tanah, jenis tanah, macamnya hak dan luas 

tanah, juga benda-benda yang ada di atasnya, rencana penampungan 

orang-orang yang haknya akan dicabut (bilamana ada). 
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Setelah semua persyaratan diterima, Presiden memproses 

permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Presiden 

tentang pencabutan hak tersebut.Surat Keputusan tersebut diumumkan 

dalam Berita Negara dan turunannya disampaikan kepada mereka 

yang haknya dicabut. 

b) Pencabutan hak dalam keadaan mendesak 

Dalam keadaan yang sangat mendesak yang merupakan 

keadaan darurat dimana Pemerintah memerlukan tanah dengan 

cepat/singkat sehingga diperlukan penanganan yang cepat, misalnya 

terjadi wabah atau bencana alam yang perlu penampungan para 

korbannya dengan segera. Dalam hal ini tidak disertai dengan taksiran 

ganti rugi dari Panitia Penaksir. 

Ganti rugi dalam pencabutan hak besarnya tergantung pada 

status haknya, apakah berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai 

atau hak-hak yang lain. Sehingga ganti rugi yang diberikan tidak sama 

besarnya sesuia dengan status tanahnya. 

Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 

Pencabutan Hak – Hak Atas Tanah dan Benda – Benda yang Ada di 

atasnya menyebutkan: 

“Bilamana pemilik tidak bersedia menerima ganti rugi 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden, maka 

pemilik bisa melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi 

yang daerah kekuasaannya meliputi tempat letak tanah yang 

dicabut haknya. Untuk menggelar acara peradilan tersebut, 
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maka harus disusun suatu acara khusus dengan Peraturan 

Pemerintah”. 

 

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur acara tersebut 

belum ada. Pengadilan Tinggi akan memutus perkara tersebut dalam 

tingkat pertama dan terakhir. Sengketa mengenai bentuk dan besarnya 

ganti rugi dan sengketa-sengketa lainnya tidak menunda jalannya 

pencabutan hak dan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang 

bersangkutan. Apabila sudah ada SK pencabutan haknya dan ganti ruginya 

sudah disediakan, maka tanah dan benda obyek pencabutan hak sudah 

dapat dikuasai tidak perlu menunggu diberikannya putusan oleh 

Pengadilan yang bersangkutan. 

2.2.7 Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada 

yang empunya hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari 

tanah yang dihakinya (Effendi Perangin, 1991: 229). Dengan kata lain 

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan 

serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang 

haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tana yang dimilikinya atau 

pemilik hak atas tanah. 

Dalam Pasal 33 UUD 1945 serta Pasal 2 ayat (1) UUPA 

menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
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besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Negara 

adalah pemilik dari seluruh yang ada didalam wilayah kekuasaanya dan 

berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki dan 

atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi 

persyaratan yang ditentukan. 

Dalam Pasal 4 ayat (1) berisi: “Atas dasar Hak Menguasai dari 

Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya 

macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.  

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: “Hak-hak atas tanah 

yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk 

mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan 

iar serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan 

yang langsung berhubungan dengan penatagunaan tanah itu dalam batas-

batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang 

lebih tinggi”. 

Atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk 

menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan/atau 

diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dan negara menentukan hak atas tanah seperti 

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
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Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak 

Memungut Hasil Hutan, Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak 

tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak 

yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53. 

Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi 2 (dua) 

kelompok, diantaranya: Hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak atas 

tanah yang berasal dari tanah negara. Hak-hak atas tanah primer (orginair) 

yaitu hak atas tanah yang langsung diberikan oleh Negara kepada subyek 

hak yang terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

Hak Pakai (Ali Ahmad Chomzah, 2002: 2). 

2.2.8 Macam-macam Hak Atas Tanah 

2.2.8.1 Hak Atas Tanah Bersifat Tetap 

Hak atas tanah menurut UUPA diatur dalam Pasal 16 yaitu: 

1) Hak Milik (HM) 

Berdasarkan penjelasan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa sifat-

sifat dari Hak Milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak 

Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut 

merupakan hak mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat 

sebagai hak eigendom seperti yang dirumuskan dalam Pasal 571 

KUHPerdata. Sifat demikian bertentangan dengan sifat hukum adat dan 

fungsi sosial dari tiap-tiap hak. 
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Kata “terkuat dan terpenuh” mempunyai maksud untuk 

membedakan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai 

dan lainnya yaitu untuk menunjukan bahwa diantara hak-hak atas tanah 

yang dapat dimiliki, Hak Miliklah yang terkuat dan terpenuh. Walaupun 

hak milik ini tersirat kata memiliki didalamnya namun tetap menurut 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hak milik ini tetap saja memiliki 

fungsi sosial yang apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan 

umum maka pemilik lahan seharusnya rela memberikan lahannya untuk 

kepentingan umum, namun tentu saja dengan nilai atau harga yang sesuai. 

Hak milik ini juga bersifat turun temurun yang artinya hak milik 

tidak hanya berlangsung selama hidupnya orang yang mempunyai, tetapi 

dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. 

Subjek dari Hak Milik adalah Warga Negara Indonesia, dalam hal ini 

perorangan. Badan hukum tidak dapat menjadi subjek untuk hak milik. 

2) Hak Guna Usaha (HGU) 

Hak guna usaha merupakan hak unuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna 

perusahaan pertanian, perikanan atau perkebunan. Berdasarkan PP No.40 

Tahun 1996 Hak guna usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling 

lama 25 tahun, kecuali untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang 

lebih lama dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 35 

tahun seperti untuk perkebunan kelapa sawit yang merupakan tanaman 
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berumur panjang dan dapat diperpanjang 25 tahun atas permintaan 

pemegang hak dengan mengingat keadaan perusahaannya. 

Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang luasnya 

minimal 5 hektar. Jika luas tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha 

mencapai 25 hektar atau lebih, maka penggunaan Hak Guna Usahanya 

harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan 

yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. 

Hak Guna Usaha terjadi karena adanya penetapan pemerintah, 

subyek dari Hak Guna Usaha adalah siapa-siapa saja yang dapat diberikan 

Hak Guna Usaha dari pemerintah yakni: Warga Negara Indonesia, Badan 

Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia. 

3) Hak Guna Bangunan (HGB) 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 

paling lama 30 tahun. Dalam Pasal 19 s/d Pasal 38 Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan 

jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang haknya 

dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan, jangka waktu 

tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. 

4) Hak Pakai (HP) 
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Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang 

lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 

atau perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala 

sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-

undang. Hak Pakai diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 58 Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Subyek dari Hak Pakai yaitu; Warga 

Negara Indonesia, Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, Badan-

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, Badan-badan 

hukum yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

5) Hak Sewa 

Pasal 44 UUPA menyebutkan bahwa; 

a) Seseorang atau sesuatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, 

apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan 

bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang 

sebagai sewa. 

b) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan: 

(1) Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu. 

(2) Sebelum atau sesudah tanah dipergunakan. 
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(3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak 

boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur 

pemerasan. 

Berdasarkan isi dari ketentuan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa 

hak sewa adalah hak yang memberi kewenangan kepada orang lain untuk 

menggunakan tanahnya. Perbedaannya dengan hak pakai adalah dalam hak 

sewa penyewa harus membayar uang sewa. 

2.2.8.2 Hak Atas Tanah Bersifat Sementara 

Hak atas tanah yang bersifat sementara (sekunder) adalah hak untuk 

menggunakan tanah milik pihak lain, atau dengan kata lain penggunaan suatu 

jenis hak-hak atas tanah yang bersumber dari hak milik, terdiri dari: Hak 

Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang 

(Ahmad Chomzah, 2002: 2). 

Hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 53 UUPA. 

Hak tersebut dimaksudkan sebagai hak yang bersifat sementara karena pada 

suatu ketika hak tersebut akan dihapus. Hal tersebut disebabkan karena hak 

tersebut bertentangan dengan asas yang terdapat dalam Pasal 10 UUPA yaitu: 

“Seseorang yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian diwajibkan 

mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan, 

namun sampai saat ini hak-hak tersebut masih belum dihapus”. 

 

Oleh karena itu yang dimaksud dengan Hak atas tanah yang bersifat 

sementara meliputi: 

1) Hak gadai tanah/jual gadai/jual sende 
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Hak gadai/jual gadai/jual sende adalah menyerahkan tanah 

dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang 

menyerahkan tanah mempunyai hak untuk meminta kembali tanahnya 

tersebut dengan memberikan uang yang besarnya sama. 

2) Hak Usaha Bagi Hasil 

Hak usaha bagi hasil merupakan hak seseorang atau badan hukum 

untuk menggarap di atas tanah pertanian orang lain dengan perjanjian 

bahwa hasilnya akan dibagi diantara kedua belah pihak menurut 

perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. 

3) Hak Sewa Tanah Pertanian 

Hak sewa tanah pertanian adalah penyerahan tanah pertanian 

kepada orang lain yang memberi sejumlah uang kepada pemilik tanah 

dengan perjanjian bahwa setelah pihak yang memberi uang menguasai 

tanah selama waktu tertentu, tanahnya akan dikembalikan kepada 

pemiliknya. 

4) Hak Menumpang 

Hak menampung adalah hak yang memberi wewenang kepada 

seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas pekarangan 

orang lain. Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu 

kepada yang empunya tanah, hubungan hukum dengan tanah tersebut 

bersifat sangat lemah artinya sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh yang 

empunya tanah jika yang bersangkutan memerlukan sendiri tanah tersebut. 
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Hak menumpang dilakukan hanya terhadap tanah pekarangan dan tidak 

terhadap tanah pertanian. 

2.2.9 Ganti Rugi Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Pengertian ganti kerugian tidak banyak dijelaskan dalam Undang-

Undang maupun Peraturan Pemerintah dalah hal mengatur undang-undang 

itu sendiri. Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 disebutkan 

bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada 

pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dari pengertian 

tersebut sebenarnya dijelaskan secara singkat bahwa memang seharusnya 

penggantian tanah yang dilakukan pemerintah harus dinilai layak oleh 

semua pihak. 

Perpres Nomor 36 Tahun 2005 menentukan dasar dan cara 

perhitungan ganti kerugian/harga tanah yang didasarkan kepada nilai 

nyata atau sebenarnya denga memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak 

(NJOP). Namun Perpres ini tidak memperhitungkan pemberian 

kompensasi untuk faktor non fisik. Adapun perhitungan kompensasi 

faktor fisik sebagai berikut (Arie S. Hutagalung, 2003: 166) : 

1. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas NJOP atau nilai 

nyata dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan 

berdasarkan penetapan lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk 

oleh panitia dan dapat berpedoman pada variabel-variabel seperti 

lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian 
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pengguanaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau 

perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, sarana dan 

prasarana yang tersedia. 

Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah, nilai jual 

bangunan ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di 

bidang bangunan, nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat 

daerah yang bertanggung jawab dibidang pertanian. 

2. Dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. Kesulitan yang 

dihadapi dalam perhitungan ganti rugi oleh lembaga/tim penilai dan 

tim panitia pengadaan tanah pemerintah kota dan kabupaten adalah 

adanya perbedaan harga pasar dan harga yang telah ditetapkan dalam 

NJOP. Dalam berbagai kasus, sering terjadi harga tanah merupakan 

hasil musyawarah antara tim panitia pengadaan tanah yang meminta 

harga lebih tinggi dari NJOP. 

Masalah ganti kerugian meruakan hal yang rumit 

penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah. 

Penetapan ganti kerugian utnuk tanah dianggap rumit karena di 

samping nilai nyata tanah yang didasarkan pada NJOP tahun terakhir, 

terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga tanah. 

Faktor-faktor tersebut adalah lokasi, jenis hak atas tanah, status 

penguasaan tanah, peruntukan tanah, kesesuaian dengan rencana tata 
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ruang wilayah, prasarana, fasilitas dan utilitas, lingkungan dan faktor-

faktor lain. Sudah tentu pemegang hak harus sangat berhati-hati dalam 

menyampaikan keinginan terhadap besarnya ganti kerugian terhadap 

tanahnya. 

Hal yang sama juga diutarakaan oleh Prof. Dr. A.P. 

Parlindungan, SH yakni menurut beliau nilai tanah yang 

nyata/sebenarnya itu tidak mesti sama dengan harga umum, karena 

harga umum bisa merupakan harga catut. Sebaliknya pula harga 

tersebut tidak pula berarti harga yang murah. Sesungguhnya sering 

sekali masalah nilai ganti rugi ini merupakan masalah yang sangat 

kompleks sekali penyelesaiannya. Harga ganti rugi ini seyogyanya 

adalah harga yang sekiranya seperti terjadi jual beli biasa atas dasar 

komersil sehingga pencabutan hak tersebut bukan sebagai suatu 

ancaman dan pemilik bersedia menerima harga tersebut (A.P. 

Parlindungan, 2008: 52). 

Dalam setiap pengadaan tanah untuk pembangunan hampir 

selalu muncul rasa tidak puas dari masyarakat yang hak atas tanahnya 

terkena proyek tersebut merasakan bahwa korban penggusuran pada 

umumnya belum dapat menikmati makna keadilan sesuai dengan 

pengorbanannya. Dalam kenyataan ini sudah seharusnya perlu 

perhatian lebih dalam penerapan peraturan perundangan. Andrian 

Sutedi mengatakan bahwa begitu vitalnya ganti rugi, maka ganti rugi 
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itu minimal harus sama dan senilai dengan hak-hak dan pancaran nilai 

atas tanah yang akan digusur. Bila tidak senilai, namanya bukan ganti 

rugi, tetapi sekadar pemberian pengganti atas tanahnya yang tergusur. 

Prinsip dan tujuan UUPA harus dimaknai bahwa ditempuhnya 

prosedur penggusuran tidak berarti akan merendahkan nilai ganti rugi 

tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lain yang melekat 

pada bangunan dan tanah (Adrian Sutedi, 2007: 184). 

2.2.10 Bentuk dan Jenis Ganti Rugi 

Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur mengenai 

bentuk ganti kerugian dapat diberikan berupa: 

1. Uang; 

2. Tanah pengganti; 

3. Permukiman kembali; 

4. Kepemilikan saham; atau 

5. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

Bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas baik terdiri 

dari satu jenis maupun gabungan dari beberapa jenis ganti kerugian, 

diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang nominalnya sama 

dengan nilai yang telah disepakati bersama. Ganti kerugian tersebut 
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diberikan untuk hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain 

yang berkaitan dengan tanah. 

Dasar dan cara penghitungan ganti kerugian untuk bangunan dan 

tanaman adalah nilai jual yang ditaksir oleh instansi pemerintah daerah 

yang bertanggung jawab di bidang tersebut. Sedangkan untuk tanah 

harganya didasarkan atas NJOP atau nilai nyata sebenarnya dengan 

memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang 

terakhir. Untuk Indonesia, kiranya faktor-faktor yang dapat 

dipertimbangkan dalam menentukan ganti kerugian, di samping NJOP 

Bumi dan Bangunan tahun terakhir, sesuai Pasal 28 Peraturan Kepala 

BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah: 

1. lokasi/letak tanah (strategis/kurang strategis); 

2. status hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan 

lain-lain); 

3. peruntukan tanah; 

4. kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

yang telah ada; 

5. kelengkapan sarana dan prasarana; 

6. faktor lain yang mempengaruhi harga tanah. 
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Penetapan nilai nyata sebagai dasar penghitungan harga tanah 

tentulah dimaksudkan agar tingkat kesejahteraan bekas pemegang hak 

tidak mengalami kemunduran. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah 

interprestasi asas fungsi sosial hak atas tanah, di samping mengandung 

makna bahwa hak atas tanah itu harus digunakan sesuai dengan sifat dan 

tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi si pemegang hak dan bagi 

masyarakat, juga berarti bahwa harus terdapat keseimbangan antara 

kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum dan bahwa 

kepentingan perseorangan itu diakui dan dihormati dalam rangka 

pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 

2.2.11 Faktor – faktor Penolakan Ganti Kerugian 

Sistem penetapan ganti rugi di Indonesia sendiri memang masih 

memiliki kelemahan-kelemahan. Pertama, sistem penilaian ganti rugi 

yang berlaku saat ini hanya didasarkan pada penilaian obyek pada saat 

terjadinya pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Sementara hal 

penting untuk diperhatikan adalah terjadinya pemutusan atau pelepasan 

hak pada proses pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan 

umum, selain memutuskan hubungan antara pemilik hak dengan tanahnya, 

juga memperhatikan perolehan manfaat atas tanah pada saat itu dan masa 

depan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sistem 
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perhitungan ganti rugi yang ada belum memperhatikan hilangnya nilai 

perolehan manfaat atas tanah di masa depan. 

Kedua, selain Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), perhitungan juga 

didasarkan kepada „Nilai Nyata‟, meskipun demikian, peraturan 

perundangan yang ada tidak memberikan penjelasan rinci mengenai 

pengertian „Nilai Nyata‟ ini. Di sisi lain dalam praktek, pemberian ganti 

rugi juga sering menggunakan gabungan penghitungan antara NJOP 

dianggap sudah tidak mampu lagi mengakomodasi kebutuhan 

penghitungan ganti rugi yang akurat atau layak. Dari hal tersebut, 

pertanyaan yang bisa dimunculkan adalah, apakah yang dimaksud dengan 

„Nilai Nyata‟ adalah „Nilai Pasar‟ juga? 

Oleh karenanya hal ini cukup penting untuk diperhatikan 

mengingat pemahaman masyarakat atas suatu peraturan, mekanisme dan 

proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum sangat beragam, 

sehingga penggunaan istilah dan mekanisme yang digunakan, misalnya 

seperti istilah „nilai nyata‟ ini, pun tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa 

memberikan argumentasi yang jelas (Tine Suartina, 2008: 171). 

2.2.12 Upaya Hukum Bagi Yang Terkena Pembebasan Tanah 

Dalam pembebasan tanah permasalahan yang paling prinsip 

selama ini adalah masalah besarnya ganti rugi, karena tidak ada kesamaan 

pandang antara pemilik tanah dengan pelaksana pengadaan tanah. Dengan 

berlakunya UU No. 2 Tahun 2012 dan Pepres No. 71 Tahun 2012, pihak 
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yang menentukan besarnya ganti rugi adalah Juru Taksir (Apraisal). Tim 

ini independen yang pengesahannya diangkat oleh Kementerian 

Keuangan. Sedangkan pola lama atau sebelum berlakunya UU No. 2 

Tahun 2012 yang menentukan besarnya ganti rugi adalah Panitia 

Pengadaan Tanah (P2T), kepanitiaan ini dalam menentukan besarnya ganti 

rugi bisa dikatakan sepihak, yang acuannya adalah harga dalam Nilai Jual 

Obyek Pajak (NJOP). Sedangkan NJOP untuk di daerah perkotaan jauh 

dibawah harga pasaran. Oleh karena itu penentuan besarnya ganti rugi 

selalu menjadi masalah utama dalam pembebasan tanah (Mudakir 

Iskandar, 2014: 82). 

Besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan juru taksir ada beberapa 

kemungkinan, diantaranya sesuai dengan harga pasar, dibawah harga 

pasar, dan di atas harga pasar. Dari ketiga kemungkinan itu ada 

kemungkinan bisa diterima oleh pemilik tanah atau ditolak oleh pemilik 

tanah. Jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besaran 

ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada 

Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 

hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian (Pasal 38 ayat (1) UU 

No. 2 Tahun 2012). Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya 

ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterimanya pengajuan keberatan (Pasal 38 ayat (2) UU No. 2/2012). 



61 
 

 
 

Jika ada yang keberatan dengan putusan pengadilan negeri, maka 

pihak yang keberatan tersebut, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 

hari kerja dapat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (Pasal 38 ayat (3) UU No. 2/2012). Selanjutnya, Mahkamah 

Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima (Pasal 38 ayat (4) UU 

No. 2/2012). Putusan Pengadilan Negeri / Mahkamah Agung yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti 

kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan (Pasal 38 ayat (5) UU 

No. 2/2012). 

Jika pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti 

kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang telah 

ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 2/2012, maka karena hukum 

pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti 

kerugian hasil musyawarah (Pasal 39 UU No. 2/2012). Dalam hal pihak 

yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian 

berdasarkan hasil musyawarah atau putusan Pengadilan Negeri / 

Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ganti 

kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat atau biasa disebut 

Konsinyasi. Ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setiap 

saat pihak yang berhak menghendakinya dengan surat pengantar dari 

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Pasal 88 Pepres No. 71 Tahun 2012). 
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2.3  Kerangka Berfikir 

Bagan 2.1 : Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum 

Peraturan Presiden No.36 

Tahun 2005 jo. Peraturan 

Presiden No.65 Tahun 2006 

tentang Pengadaan Tanah Bagi  

Pelaksanaan Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum 

Undang – Undang No. 2 

Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum 

Kepentingan Umum Kepentingan Umum 

Ganti Rugi 

Pemilik Hak Atas 

Tanah 

Dapat memberikan kelangsungan 

hidup yang lebih baik dari tingkat 

kehidupan social ekonomi sebelum 

terkena Pengadaan Tanah 
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Keterangan  

Dalam konteks pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum, banyak persoalan yang muncul akibat kelemahan 

regulasi. Di satu sisi, pembuat regulasi (pemerintah dan DPR) memang sudah 

menerbitkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Di sisi lain, aspek 

material dari semua regulasi yang ada, kurang memadai sehingga berpotensi 

menimbulkan masalah. Aspek material yang berpotensi menimbulkan 

masalah tersebut, antara lain: definisi dan cakupan kepentingan umum, 

mekanisme pengadaan tanah, bentuk dan dasar perhitungan ganti rugi, serta 

penerapan sistem konsinyasi (penitipan uang ganti rugi ke pengadilan). 

Definisi kepentingan umum dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 

2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 

Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. 

Sedangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa kepentingan 

umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus 

diwujudkan pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
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rakyat. Definisi ini memang lebih lugas dan memadai dibanding regulasi 

sebelumnya. 

Cakupan kepentingan umum menurut UU No. 2 Tahun 2012 terdapat 

18 (delapan belas) kategori. Sedangkan menurut Perpres No. 36 Tahun 2005 

terdapat 21 (dua puluh satu) kategori, dalam Perpres No. 65 Tahun 2006, 

cakupan kepentingan umum justru menurun drastis menjadi 7 (tujuh) kategori.  

Menyangkut mekanisme pengadaan tanah, menurut UU No. 2 Tahun 

2012 dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah. Sementara itu dalam 

Perpres No. 36 Tahun 2005 pengadaan tanah dilakukan dengan cara yakni: 1) 

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; dan 2) pencabutan hak atas tanah. 

Perpres yang bersifat represif ini direvisi melalui Perpres No. 65 Tahun 2006 

dengan menghapus „pencabutan hak atas tanah‟. 

Terkait ganti rugi, dibandingkan dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 

dan Perpres No. 65 Tahun 2006, komponen yang dinilai dan bentuk ganti rugi 

dalam UU No. 2 Tahun 2012 lebih banyak dan akomodatif terhadap 

kepentingan pemegang hak atas tanah. Dalam UU No. 2 Tahun 2012 

dijabarkan komponen yang dinilai meliputi: a) tanah; b) ruang atas tanah dan 

bawah tanah; c) bangunan; d) tanaman; e) benda yang berkaitan dengan tanah; 

dan/atau f) kerugian lain yang dapat diterima. Sementara itu bentuk ganti rugi 

yang diakomodasi dalam UU No. 2 Tahun 2012, meliputi: (1) uang; (2) tanah 

pengganti; (3) pemukiman kembali; (4) kepemilikan saham; atau (5) bentuk 

lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan dalam 
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Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006 bentuk ganti rugi 

yang diakomodasi, meliputi: (1) uang; (2) tanah pengganti; (3) pemukiman 

kembali; dan/atau (4) bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Selain itu UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan tentang ganti rugi fisik 

dan nonfisik. Namun, bentuk ganti rugi nonfisik tidak dijabarkan secara 

terperinci. Padahal, perhitungan ganti rugi nonfisik sangat menentukan asas 

keadilan dan kesejahteraan bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam falsafah 

Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah diharapkan dapat 

memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan 

sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Namun, persoalan-

persoalan yang muncul dalam kegiatan pengadaan tanah lebih disebabkan 

oleh ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan yang tidak 

memberikan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah. Khusus 

menyangkut aspek ganti rugi, regulasi yang ada belum secara konkret 

menjamin kehidupan pemegang hak atas tanah memperoleh kehidupan yang 

lebih baik dibandingkan sebelumnya. Regulasi pengadaan tanah yang diatur 

dalam Keppres No. 55/1993 maupun Perpres No. 36/2005 dan Perpres No. 

65/2006 tidak mampu mengeliminasi ataupun mengurangi berbagai persoalan 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Kehadiran UU No. 2/2012 diharapkan 
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mampu mengurangi bahkan mengeliminasi berbagai persoalan dalam 

pelaksanaan pengadaan tanah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan dari uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang di Kabupaten Brebes dimulai 

dari tahun 2008, masa transisi regulasi pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang berhak 

karena tidak memberikan kepastian dalam hal pemberian ganti kerugian 

terhadap 10 bidang tanah yang sampai dengan akhir tahun 2015 

pembebasan tanahnya belum dapat diselesaikan. Berlakunya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berdampak positif bagi 

kesejahteraan pihak yang berhak, Terhadap 10 bidang tanah tersebut 

dilakukan penaksiran ulang (Reappraisal) dengan Penetapan Ganti Rugi 

tidak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tetapi lebih menekankan 

pada kesepakatan para pihak. Hasil penaksiran ulang tersebut 7 (tujuh) 

orang pemilik 10 bidang tanah mendapatkan 3 (tiga) kali lipat harga yang 

lebih tinggi dari penaksiran awal sehingga dapat meningkatkan 

kelangsungan kesejahteraan sosial ekonomi pihak yang berhak.  
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2.  Upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi masalah pelaksanaan 

ganti kerugian pengadaan tanah ketika terjadi transisi regulasi pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum. Panitia pengadaan tanah melakukan 

tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi: a. Inventarisasi dan 

Identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 

b. penilaian ganti kerugian; c. musyawarah penetapan ganti kerugian; d. 

pemberian ganti kerugian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis diketahui bahwa Pemerintah dalam hal kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes telah melakukan 4 (empat) tahapan pelaksanaan 

pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai dengan masalah yang diteliti, maka 

saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya Kantor Pertanahan 

Kabupaten Brebes berkewajiban memberikan pemahaman yang mendalam 

mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui pembinaan 

penyuluhan hukum, khususnya hukum pertanahan (Agraria) baik kepada 

aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, maupun tokoh dan 

masyarakat secara intensif sehingga pelaksanaannya lebih baik di masa 

yang akan datang. 

2. Disarankan agar panitia pengadaan tanah, dalam menetapkan nilai ganti 

rugi hendaknya tidak hanya berpatokan pada Nilai Jual Obyek Pajak 
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(NJOP) saja, karena sebagaimana diketahui bahwa NJOP tidak selalu 

sama dengan harga pasaran sebenarnya. Dan hendaknya dalam 

menentukan ganti kerugian tersebut harus mempertimbangkan unsur-

unsur kemanusiaan. 

3. Untuk masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol 

Pejagan-Pemalang di Kabupaten Brebes hendaknya lebih memahami 

mengenai fungsi sosial atas tanah, sehingga tidak meminta ganti rugi yang 

begitu tinggi agar pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol 

Pejagan-Pemalang berjalan dengan lancar.  
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