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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan negara yang berkaitan dengan pengaturan tentang tanah diatur dalam

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia didalam ketentuan Pasal 33

ayat (3) UUD 1945 : Bumi, air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Konsep dikuasai oleh negara artinya negara mengatur, negaralah yang mempunyai

kewenangan mengelola dan mengatur tananh guna sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.1

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. Jadi dengan demikian tanah mempunyai arti

penting dan peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia karena sebagian

besar kehidupan manusia tergantung dengan tanah.2

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tanah mempunyai peran yang

sangat penting, tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis, baik sebagai

1Setiawan,Yudhi.2009. Instrumen Hukum Campuran(Gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi
Tanah, Raja Grafindo Persada, Jakarta,Hal 1
2 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya
Fiducia Didalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia,(Yogyakarta : Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada Bulak Sumur, 1977), Hal 6
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sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Karena kesediaan

tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka

diperlukan pengaturan yang baik, tegas, dan cermat mengenai penguasaan,

pemilikan maupun pemanfaatan tanah, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita

penguasaan dan penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Permasalahan pembangunan di Indonesia erat kaitannya terhadap permasalahan

tanah diantara pihak pembangunan dengan pemilik tanah  baik secara fisik

maupun non fisik.

Pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana yang paling penting

sedangkan warga masyarakat memerlukan tanah untuk tempat tinggal serta

mencari nafkah, hal inilah yang merupakan suatu polemik didalam keperluan

pembangunan, namun hal ini harus dilakukan agar terciptanya pembangunan

infrastruktur yang dapat dirasakan masyarakat.

Istilah pengadaan tanah secara substansial lebih luas daripada hanya yang

dimaksud pengadaan tanah.3 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. Wujud pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam

rangka mengambil tanah-tanah warga masyarakat demi suatu pembangunan.4

3 Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran(Gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi
Tanah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,Hal 2
4 Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran(Gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi
Tanah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,Hal 2
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Dalam pembukaan UUD RI 1945 dengan kata-kata : “memajukan kesejahteraan

umum” dalam Pasal 33 ayat (3) menggariskan kebijakan dasar mengenai

penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang ada, dengan kata-

kata“Bumi dan air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam

batang tubuh UUD RI 1945 sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai sifat dan

lingkup Hak Menguasai dari Negara tersebut. Dalam penjelasan ayat (3) pasal

tersebut hanya dinyatakan, bahwa: “Bumi, dan air dan kekayaan alam yang

terkandung didalam bumi, adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu

harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan unutk sebesar-besar kemakmuran

rakyat.” Baru dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

peraturan dasar pokok-pokok agrarian, yang lebih dikenal dengan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA), yang pada tanggal 24 september 1960, diberikan

penjelasan resmi (otentik) mengenai sifat dan lingkup Hak Menguasai dari Negara

tersebut, Pegaturan hak atas tanah telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara

Tahun 1960 Nomor 104).

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, atas hak menguasai negara diatur didalam

Pasal 2 UUPA : (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang

Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan

tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
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Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi

sosial, 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.

Pasal 18 UUPA dalam kaitannya terhadap pengadaan tanah juga berperan penting

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.

Sejarah pengaturan terhadap pengadaan tanah diawali dengan Permendagri No.

15 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.

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

2006 lalu ditambahkan tentang ketentuan pelaksanaannya Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 dan saat ini pengaturan

terhadap pengadaan tanah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum dan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

UU Nomor 2 Tahun 2012 baru bisa berlaku efektif tahun 2013 walaupun sudah

dikeluarkan  hal ini disebabkan tahun 2012 pemerintah masih harus merumuskan

tiga aturan tambahan sebagai petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden

Nomor 71 Tahun 2012. Perpres ini mengatur tata cara pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dari tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan

pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil. Tiga aturan yang sedang

dirampungkan ini adalah petunjuk pelaksanaan teknis oleh BPN, aturan tata kelola

keuangan oleh Kementerian Keuangan.5

Dalam pelaksanaan pengaturan terhadap pengadaan tanah masih saja

menimbulkan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan yaitu

penetapan lokasi pembangunan, pembentukan panitia pengadaan tanah,

penyuluhan, identifikasi dan inventarisasi, pembentukan lembaga/tim penilai

tanah, penilaian harga tanah, musyawarah, pembayaran ganti rugi dan penitipan

ganti rugi, serta pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. dan proses yang harus

dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Persoalan

5 Wawancara dengan Bpk Azwar ST, MM Kepala Bidang Bina Marga Kota Bandar Lampung ( 14
April 2015)
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perolehan tanah milik masyarakat untuk keperluan pembangunan guna

kepentingan umum menjadi suatu persoalan yang cukup rumit.

Salah satu hal yang paling mendasar dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum adalah ganti rugi. Kebutuhan tanah baik

oleh pemerintah maupun masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan

pertambahan luas lahan menjadi masalah yang krusial. Pertambahan penduduk di

kota-kota besar khususnya di Kota Bandar Lampung saat ini mengalami

perkembangan yang  sangat pesat.

Bandar Lampung salah satu kota yang tingkat kemacetannya sudah  sangat tinggi,

kemacetan ini bisa kita jumpai di Persimpangan Jalan Soekarno Hatta (Jalan ki

Maja- Jalan Ratu di Balau), lampu merah bundaran Rajabasa jalan Soekarno-Hatta

dan daerah Panjang jalan Soekarno-Hatta. Hal ini diakibatkan peningkatan

mobilitas penduduk sehingga muncul banyak kendaraan-kendaraan yang melintas

di jalan raya, faktor lain dari penyebab kemacetan yaitu karena adanya pemakai

jalan yang tidak tahu aturan lalu lintas seperti : berjalan lambat di lajur kanan ,

adanya parkir liar dari sebuah kegiatan, Pasar tumpah yang secara tidak langsung

memakan badan jalan sehingga pada akhirnya membuat sebuah antrian terhadap

sejumlah kendaraan yang akan melewati area tersebut serta pengaturan lampu lalu

lintas yang bersifat kaku yang tidak mengikuti tinggi rendahnya arus lalu lintas.

Salah satu prasarana transportasi adalah jalan yang merupakan kebutuhan pokok

dalam kegiatan masyarakat. Saat ini jalan-jalan di Kota Bandar Lampung

Khususnya dipersimpangan antara Jalan Ki Maja menuju arah Jalan Ratu dibalau

semakin sempit dan padat kendaraan hal ini menyebabkan kemacetan di jam-jam



7

sibuk yaitu jam 7 saat warga berangkat beraktifitas dan jam 4 saat warga pulang

beraktifitas, hal ini sangat mengangggu perjalanan. Dengan melihat peningkatan

mobilitas penduduk yang sangat tinggi sehingga menimbulkan peningkatan

volume kendaraan, jalan yang kurang lebar, jalan berlubang serta penerangan

yang belum maksimal maka diperlukan peningkatan baik kuantitas maupun

kualitas pembangunan jalan sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat

khususnya didaerah Jalan Soekarno Hatta persimpangan lampu merah Jalan Ki

Maja- Jalan Ratu di Balau.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Soekano Hatta (Jalan Ki Maja

– Jalan Ratudi Balau) merupakan usaha pemerintah untuk menunjang infrastruktur

pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun setelah

diadakan pengadaan tanah di jalan Soekarno-Hatta(Jalan Ki Maja – Jalan Ratudi

Balau) yang dilakukan pada tahun 2012 dengan mempergunakan luas lahan

sekitar 800 m2 menimbulkan permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat

ini , baik hal tersebut mengenai tidak tersepakatinya uang ganti rugi , adanya

diskriminatif terhadap perubahan atas tanah , adanya pengurangan dana ganti rugi

dengan alasan uang administrasi serta pembangunan jalan yang kurang baik

karena dalam kurun waktu satu tahun jalanan yang di bangun sudah rusak

kembali.6 Dalam kegiatan pengadaan tanah yang diteliti oleh peneliti pada tahun

2012 tentang pengadaan tanah di Persimpangan Jalan Soekarno Hatta ( Jalan

KiMaja-Jalan Ratu dibalau) masih menggunakan Peraturan Kepala Badan

6 Wawancara oleh H. Syarifudin warga Jalan Soekarno- Hatta Persimpangan Jalan Kyai Maja –
Jalan Ratu di Balau, (5 Januari 2015)
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Pertanahan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 karena Surat Keputusan

Pejabat Pembuat Komitmen dibuat sebelum adanya UU nomor 2 tahun 2012.

Berdasarkan atas dasar kenyataan ini maka penulis merasa perlu untuk

mengadakan penelitian tentang : “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Pelebaran Persimpangan Jalan Soekarno Hatta”

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan  Pelebaran

Persimpangan Jalan Soekarno Hatta di Kota Bandar Lampung ?

2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Dampak Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Pelebaran Persimpangan Jalan Soekarno Hatta di Kota

Bandar Lampung ?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini didasarkan pada pelaksanaan, tata cara serta

besarnya ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan

Soekarno-Hatta terhadap masyarakat. Sedangkan ruang lingkup wilayah

penelitian ini hanya dilakukan di Persimpangan Jalan Soekarno-Hatta lebih

tepatnya sekitaran lampu merah penghubung antara Jalan Ki Maja dengan Jalan

Ratu di Balau.
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang akan

dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan

pelebaran Persimpangan jalan Soekarno-Hatta di Kota Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan dampak pelaksanaan

pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran Persimpangan jalan

Soekarno-Hatta di Kota Bandar Lampung

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah dan

memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara

dan menjadi bahan pihak-pihak yang berkepentingan dalam  mengetahui

pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

2. Memberikan tambahan literatur dan sumber bacaan sehingga dapat

menunjang ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara

dalam ruang lingkup hukum agraria.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan

referensi bagi para pihak yang berminat mendalami Ilmu Hukum
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Administrasi Negara dan memperluas wawasan khususnya mengenai

pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan

2. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan sesuatu yang

bermanfaat dan menjadi sebuah solusi didalam permasalahan-

permasalahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.


