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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu  kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau

wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang

diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannnyamulai dan bagaimana cara

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.1 Pelaksanaan dapat

diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan.

Menurut Westa Pelaksanaan atau implementasi merupakan aktifitas atau usaha-

usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan

yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-

alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya

mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”(Westa 1985 : 17).

1 Syukur, Abdullah.1987. KumpulanMakalah”Study Implementasi Latar Belakang Konsep
Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”,Persadi,Ujung Pandang,Hal 40
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Menurut Solichin Abdul Wahab Implementasi adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah

atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65). Pengertian implementasi yang

dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik

pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan

yang telah ditetapkan.

Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi,

tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan

kegiatan”(Usman, 2002:70). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas,

dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.2

Proses pelaksanaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat

terpenting berhasilnya suatu proses , faktor faktor tersebut antara lain :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan

dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut

proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi

informasi yang disampaikan.

2 http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html diakses pada tanggal 24 setember
2014
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2. Resouces (sumber daya), dalam hal ini maliputi empat komponen yaitu

terpenuhinya lumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap

program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program

khususnya dari mereka yang menjadi implementer program

4. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures).yang

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-

masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa

pola yang baku.

Keempat faktor tersebut, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses

implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara

factor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi

sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting dan mutlat menurut

Abdullah (1987 : 398) yaitu : 3

1. Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.

2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program

perubahan dan peningkatan,

3 Syukur,abdullah, Ibid , hal 398
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3. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang

bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari

proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.2 Pengertian Tanah dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah yaitu

permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Pengertian mengenai tanah

diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai 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 lain atau badan-badan hukum. Dengan demikian,

yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal tersebut adalah permukaan bumi.4

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai

sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat

dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia.

Manusia hidup dan berkembang biak serta melakukan aktivitas di atas tanah,

sehingga setiap manusia berhubungan dengan tanah. Olehnya itu tanah persoalan

tanah ini perlu ditata dan dibuatkan perencanaan dengan hati-hati dan penuh

kearifan.

4 Permukaan bumi memeberikan suatu interpretasi autentik tentang apa yang diartikan oleh
pembuat UUPAdengan istilah “tanah”, lihat Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok-
Pokok Agraria (1960) dan Peraturan- Peraturan Pelaksannannya (1996), Cetakan Kesepuluh, Citra
Aditya Bakti, 1997, Bandung, hal.94
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Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia,

sebagaimana besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah dinilai

sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk

kehidupan pada masa mendatang.5 Tanah sebagai tubuh bumi merupakan tempat

tinggal serta tempat beraktifitas bagi manusia  dan juga merupakan kekayaan

nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha

maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Salah satu

upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang

diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang

pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi sosial dari pada tanah adalah jalan kornprorni atau hak rnutlak dari tanah

seperti tersebut dalarn rnemori penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa

keperluan tanah tidak saja diperkenankan semata-rnata. untuk kepentingan

pribadi, kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya

sehingga bermanfaat, baik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai

tanah juga berrnanfaat untuk rnasyarakat dan kepentingan perorangan harus saling

imbang mengimbangi sebagai dwi tunggal.

Adanya suatu pandangan bahwa semua hak atas tanah secara langsung maupun

tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa sebagai kepunyaan bersama dari

5 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong.2004.Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra
Kebijakan Tanah, Yogyakarta, hlm.1.
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bangsa Indonesia. Ada beberapa konsekuensi dari fungsi sosial dari hak atas tanah

ini adalah sebagai berikut6

1. Tidak dapat dibenarkan untuk menggunakan atau tidak menggunakan

tanah hanya untuk kepentingan pribadi pemegang haknya, apalagi

sampai menimbulkan kerugian masyarakat;

2. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari

haknya,sehingga bermanfaat bagi kesejahteraaan dan kebahagiaan

yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara;

3. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan Rencana

Tata Ruang, instrumen penatagunaan tanah lainnya yang ditetapkan

secara sah oleh pihak yang berwenang;

4. Pemegang hak atas tanah wajib memelihara tanah dengan baik, dalam

arti menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanahnya;

5. Merelakan hak atas tanahnya apabila dicabut demi kepentingan umum.

Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA mengandung

beberapa prinsip keutamaan dimana didalam UUPA menjamin hak milik pribadi

atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi

maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat

sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi

masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah. Jadi pemilik tanah tidak akan

kehilangan haknya dalam memiliki tanah akan tetapi dalam pelaksanaan untuk

kepentingan umum maka haknya akan berpindah untuk kepentingan umum.

6 Oloan Sitorus, H.M.Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria Di IndonesiaKonsep Dasar dan
Implementasi, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia; hal66-77.
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, tanah jika tidak dimiliki oleh orang

perorangan atau badan kesatuan, maka tanah tersebut adalah milik dari negara.

Dalam konsep Undang-Undang Pokok Agraria tanah diseluruh wilayah Indonesia

melainkan milik seluruh Bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok

Agraria) dan pada tingkatan yang paling tinggi dikuasai oleh Negara Republik

Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat(Pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang Pokok Agraria).7

Atas dasar menguasai dari tanah tersebut maka ditentukan adanya macam-macam

hak atas tanah, Adapun hak-hak atas tanah tersebut menurut Pasal 16 ayat (1)

UUPA terdiri dari :

a. Hak Milik.

b. Hak Guna Usaha.

c. Hak Guna Bangunan.

d. Hak Pakai.

e. Hak Sewa.

f. Hak Membuka Tanah.

g. Hak Memungut Hasil Hutan.

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak yang tersebut di atas yang

akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Hak atas tanah meliputi semua hak yang diperoleh langsung dari negara disebut

hak primer dan semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain

berdasarkan pada perjanjian bersama, disebut hak sekunder. Kedua hak tersebut

7 Kartini Muldjaji dan Gunawan Widjaja. Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta,Kencana, 2012, hal 24
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pada umumnya mempunyai persamaan, di mana pemegangnya berhak untuk

menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk mendapat

keuntungan dari orang lain mdalui perjanjian dimana satu pihak memberikan hak-

hak sekunder pada pihak lain.

Hak atas tanah yang diperoleh dari negara terdiri dari Hak Milik, Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Tiap-tiap hak

mempunyai karakteristik tersendiri dnn semua harus didaftarkan menurut

ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pengadaan Tanah

2.3.1 Pengadaan Tanah dan Tahapan-Tahapan Pengadaan Tanah

Istilah pengadaan tanah selain ditemukan dalam Peraturan Presiden No 65 tahun

2006 yang telah disebutkan di atas juga pernah digunakan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 1985 tentang tata cara pengadaan tanah untuk

keperluan proyek pembangunan di wilayah kecamatan, Pasal 1 huruf c bahwa

pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara

memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah itu, namun menurut

ketentuan Kepala Badab Pertanahan Nasional No 3 tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

mentakan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan

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

Terdapat 9 (sembilan) asas hukum pengadaan tanah yang harus diperhatikan,

antara lain :
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1. Asas Kesepakatan, seluruh kegiatan pengadaan tanah terutama dalam bentuk

pelepasan hak atas tanah beserta segala aspek hukumnya seperti persoalan harga

ganti rugi, bentuk ganti rugi, dll harus didasarkan pada kesepakatan antara pihak

yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah tanpa adanya unsur

paksaan, kekhilafan dan penipuan serta dilakukan dengan itikad baik.

2. Asas Keadilan, asas ini diletakkan sebagai dasar penentuan bentuk dan

besarnya ganti rugi yang harus diberikan pada pemilik hak atas tanah sehingga

dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi mereka minimal setara atau setidaknya

masyarakat tidak menjadi lebih miskin dari sebelumnya.

3. Asas Kemanfaatan, pelepasan atau pencabutan hak atas tanah pada prinsipnya

harus memberikan manfaat bagi semua pihak terutama bagi pihak yang

membutuhkan tanah dan pihak yang memiliki hak atas tanah.

4. Asas Kepastian Hukum, pelaksanaan pengadaan tanah harus dilakukan dengan

cara yang diatur dalam peraturan perundangan dimana semua pihak dapat

mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya masing-masing.

5. Asas Musyawarah, unsur yang esensial dalam musyawarah adalah kesatuan

pendapat diantara kedua belah pihak mengenai suatu persoalan. Dalam

musyawarah, masing-masing pihak harus berada pada posisi tawar yang sama

6. Asas Keterbukaan, peraturanmengenai pengadaan tanah harus dikomunikasikan

pada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai isi

peraturan tersebut.

Demikian pula dengan rencana pengadaan tanah untuk pembangunan untuk

kepentingan umum harus dimunikasikan pada pemilik hak atas tanah mengenai

tujuan, peruntukan tanah dan besarnya ganti rugi serta keseluruhan proses
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administrasi atas pelepasan tanah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari agar tidak ada dusta diantara semua pihak sehingga dapat mencegah

terjadinya kekeliruan.

7. Asas Partisipasi, peran serta semua pihak yang terkait secara aktif dalam proses

pelepasan hak atau pencabutan hak akan menimbulkan rasa ikut memiliki dan

dapat memperkecil kemungkinan timbulnya penolakan.

8. Asas Kesetaraan, dimaksudkan untuk menempatkan posisi pihak yang

memerlukan tanah dan pihak yang tanahnya akan dilepaskan atau dicabut harus

diletakkan secara sejajar dalam seluruh proses pengambilalihan tanah.

9. Asas Minimalisasi Dampak dan Kelangsungan Kesejahteraan Ekonomi,

pengadaan tanah dilakukan dengan upaya untuk meminimalkan dampak negatif

yang mngkin timbul dari kegiatan pembangunan tersebut, juga harus diupayakan

untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang terkena proyek pembangunan.8

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi

pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

bangsa, negara, dan. masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum

Pihak yang Berhak.

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

1. Perencanaan

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas

pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah,

8 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, Bayumedia,
Surabaya, 2007, hal 29
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Rencana Strategis, Rencana Kerja Pernerintah Instansi yang bersangku tan.

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan.

Undang-Undang sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 disusun dalam

bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit rnemuat:

(1) untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan

umum, instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyusun proposal rencana

pembangunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelumnya, yang menguraikan :

a. maksud dan tujuan pembangunan;

b. letak dan lokasi pembangunan;

c. luasan tanah yang diperlukan;

d. sumber pendanaan;

e. analisis kelayakan lingkungan per.encanaan pembangunan, termasuk dampak

pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.

(2) Penyusunan proposal rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan huruf c, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dapat

meminta pertimbangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dokumen

perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam

dokumen perencanaan Pengadaan Tanah ditetapkan oleh Instansi yang

memerlukan tanah dan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diserahkan

kepada pemerintah provinsi. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah

Provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah melaksanakan

a. pemberitahuan rencana pembangunan;
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b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan

c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 03 Tahun 2007 , Setelah diterimanya

keputusan penetapan lokasi, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam

waktu paling lama 14 (empat belas) hari wajib mempublikasikan rencana

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, dengan

cara sosialisasi :

a. langsung; dan

b. tidak langsung, dengan menggunakan media cetak, media elektronika, atau

media lainnya.

2. Persiapan

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data

awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah serta  dilaksanakan daIam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana

pembangunan.Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan

sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan

kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. Konsultasi

Publik dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang

terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan

Umum atau di tempat yang disepakati. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk

berita acara kesepakatan , Atas dasar kesepakatan  Instansi yang memerlukan

tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur
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menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan

penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Kepala BPN dan

dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku ketua pelaksana

Pengadaan Tanah.

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam

Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah

kepada Lembaga Pertanahan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi:

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

pemanfaatan tanah;

b. penilaian Ganti Kerugian;

c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;

d. pemberian Ganti Kerugian; dan

e. pelepasan tanah Instansi.

Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum , Pihak yang

Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang

memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.Beralihnya hak dilakukan dengan

memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman

penetapan lokasi.
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Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 03 Tahun

2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

dijelaskan bahwa Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah meliputi kegiatan:9

a. penunjukan batas;
b. pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
c. pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanah;
d. penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
e. pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
f. pendataan status tanah dan/atau bangunan;
g. pendataan penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau
tanaman;
h. pendataan bukti-bukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan
dan/atau tanaman; dan
i. lainnya yang dianggap perlu.
4. Penyerahan hasil.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun

2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Lembaga

Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah Kepada Instansi yang

memerlukan tanah setelah pemberian ganti kerugian Kepada pihak yang berhak

dan pelepasan hak dan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.

Instansi yang memerlukan tanah dapat memulai melaksanakan kegiatan

pembangunan setelah dilakukannya serah terima hasil pengadaan tanah.

9 Pasal 20 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
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2.3.2  Pengaturan Hukum Pengadaan Tanah

Sejarah pengaturan terhadap pengadaan tanah diawali dengan  Permendagri No. 2

tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

kemudian diganti dengan Permendagri No. 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan

Cara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah

Oleh pihak Swasta dan diperbaharui menjadi Permendagri No.2 Tahun 1985

tentang Tata Cara Mengadakan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan

Wilayah Kecamatan.

Dikarenakan didalam pengaturan yang masih saja menimbulkan masalah-masalah,

pemerintah melakukan suatu pembaharuan terhadap pengaturan pengadaan tanah

dengan mengeluarkan Kepres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kemudian diganti dengan

Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan diganti lagi dengan Perpres Nomor 65 Tahun

2006 dengan ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dan saat ini

pengaturan terhadap pengadaan tanah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor

71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umumserta UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
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2.3.3 Panitia Pengadaan Tanah

Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi

pembangunan yang terdiri atas:10

a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;

b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua

merangkap Anggota;

c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk

sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan

d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupate/Kota yang terkait dengan

pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota.

Adapun tugas dari tim tersebut adalah :

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

dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya

akan dilepaskan atau diserahkan

b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya

akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya

c. Menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan

dilepaskan atau diserahkan

d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah

mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut

10 Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
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e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan

Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan

bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian

f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para

pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang

ada di atas tanah

g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

2.3.4 Ganti Kerugian Pengadaan Tanah

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak

dalam proses pengadaan tanah. Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilai yang ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang

telah dilaksanakan. Yang berhak atas ganti rugi adalah11

a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan; atau

b. nazhir bagi harta benda wakaf.

Dalam hal tanah hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik atau di

atas tanah hak pengelolaan, yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak

milik atau pemegang hak pengelolaan.

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang

tanah, meliputi:

a. tanah;

11 Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
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b. ruang atas tanah dan bawah tanah;

c. bangunan;

d. tanaman;

e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai  pada saat

pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum ,

Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai disampaikan

kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara. Nilai Ganti Kerugian

berdasarkan hasil penilaian Penilai pada menjadi dasar musyawarah penetapan

Ganti Kerugian. Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

a. uang;

b. tanah pengganti;

c. permukiman kembali;

d. kepemilikan saham; atau

e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Bentuk Ganti Kerugian baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa

bentuk Ganti Kerugian, diberikan sesuai dengan nilai Ganti Kerugian yang

nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai.


