
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena 

sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah dapat 

dihitung sebagai harta tetap dan dapat digunakan sebagai cadangan untuk 

kehidupan di masa yang akan datang. Selain sebagai tempat bermukim, tanah 

juga sebagai sumber penghidupan bagi manusia yaitu melalui usaha pertanian 

dan perkebunan yang pada akhirnya pulalah tanah dijadikan tempat 

peristirahatan terakhir dari seluruh kehidupan di muka bumi. 

Terkait kepemilikan atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyatakan dengan tegas 

tentang hak kepemilikan individu atas tanah. Namun demikian, tanah juga 

memiliki fungsi sosial. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria 

bahwa walaupun hubungan manusia dengan tanah bersifat abadi selaku 

pemilik tanah, tidak berarti pemilik tanah boleh semena-mena menggunakan 

haknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam konteks 

pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hak milik atas 

tanah bisa dicabut justru karena tanah memiliki fungsi sosial. 
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Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia  tahun 1945 

menyatakan secara jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dengan jelas mengandung amanat 

konstiusional yang sangat mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan 

penggunaan tanah harus dapat mendatangkan kesejahteraan yang sebesar-

besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan merupakan 

sebuah keniscayaan. Kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya intensitas 

pembangunan. Dikarenakan luasan tanah tetap sehingga berdampak pada 

semakin sulitnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan, naiknya harga 

tanah yang tidak terkendali dan kecenderungan penggunaan tanah yang tidak 

teratur terutama di daerah-daerah strategis. Hal tersebut membuat pemerintah 

semakin sulit menyediakan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum. Oleh karena itu, negara berkewajiban merumuskan dan terus 

memperbaiki peraturan perundang-undangan pengadaan tanah terkait tuntutan 

kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar 

pengadaan tanah dapat dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap 

memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. 

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan 

cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan 



3 
 

tanah, bangunan, tanam tumbuh, dan benda-benda yang berkaitan dengan 

pencabutan hak atas tanah    ( Limbong, 2011 : 5 ).   

Dalam Limbong (2011 : 161) bahwa menurut Salindeho, pembebasan hak 

atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk melepaskan 

hubungan antara pemilik atau pemegang hak atas tanah dengan pembayaran 

harga atau dengan ganti kerugian. Abdurrahaman pun merumuskan 

pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang terdapat 

diantara pemegang hak/pemilik/penguasaan hak atas tanah dengan cara 

pemberian ganti rugi atas tanah berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak 

yang bersangkutan. 

Berdasarkan data dari Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina 

Marga bahwa mulai tahun 2003 di Provinsi Lampung akan dibangun Jalan 

Lintas Pantai Timur yang menghubungkan Bakauheni – Menggala. Jalan 

Lintas Pantai Timur Bakauheni-Menggala ini terdiri dari tiga ruas yaitu Ruas 

CA-1 (Ketapang – Way Jepara), CA-2 (Way Jepara-Seputih Banyak) dan 

CA-3 (Seputih Banyak – Menggala). Tujuan dan sasaran pembangunan jalan 

tersebut adalah menciptakan kelancaran arus transportasi manusia, barang dan 

jasa di dalam propinsi dan antar propinsi, sedangkan manfaatnya yaitu untuk 

memperlancar akses transportasi antara di Lintas Pantai Timur yang 

menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. 

Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur yang menghubungkan Bakauheni – 

Menggala tersebut tentu membutuhkan tanah baik untuk pembuatan badan 
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jalan baru maupun hanya untuk pelebaran badan jalan lama yang sudah ada. 

Pelaksanaan pengadaan tanah ruas CA-1 (Ketapang-Way Jepara) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada Ruas 

Ketapang – Way Sekampung/Bunut dan Pemerintah Kabupaten Lampung 

Timur pada Ruas Way Sekampung/Buntut-Way Jepara. 

Pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur 

mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah 

diubah dengan  Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana tertuang dalam ketentuan 

pelaksanaan pengadaan tanah yaitu Peraturan Kepala Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 melalui beberapa tahapan yakni 



5 
 

perencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah, penetapan lokasi dan 

pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi : 

1. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah; 

2. Penyuluhan; 

3. Identifikasi dan Inventarisasi; 

4. Penunjukan Lembaga/Tim Penilai Harga; 

5. Penilaian Harga; 

6. Musyawarah; 

7. Pembayaran Ganti Rugi; 

8. Pelepasan Hak. 

Pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur 

Ruas Jalan Way Jepara-Way Sekampung/Bunut di Kabupaten Lampung 

Timur dilaksanakan mulai tahun 2008 dengan dibentuknya Panitia Pengadaan 

Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 14 Januari 2008            

oleh Bupati Lampung Timur ( Harian Lampung, 11 Februari 2014 ).  

Menurut Edyson, ST. selaku Asisten Pembebasan Lahan SNVT Pelaksana 

Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung dalam pemaparan rencana 

pembebasan lahan lanjutan pada tanggal 11 September 2012 bahwa di tahun 

2008 Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan 

identifikasi dan inventarisasi tanam tumbuh dan bangunan pada Ruas Jalan 

Way Jepara-Way Sekampung/Bunut yang tertuang dalam Daftar Nominatif 
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2008 dengan hasil sejumlah 2.387 bidang, luas keseluruhan 14,78 Ha dan 

biaya ganti rugi yang dibutuhkan sebesar Rp. 23.068.368.090,-. 

Edyson, ST. juga menyampaikan bahwa pada tahun 2008-2009,  SNVT 

Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung telah melakukan 

pembayaran ganti rugi terhadap 2.193 bidang seluas 12,77 Ha yang 

seharusnya apabila pembayaran tersebut mengacu pada Daftar Nominatif 

2008 maka nilai ganti ruginya Rp. 21.692.243.152,- namun karena ada 

beberapa orang warga pemilik lahan yang tidak menerima besaran nilai ganti 

rugi tersebut maka SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi 

Lampung menyesuaikan besaran ganti rugi dengan keinginan warga pemilik 

lahan menjadi sebesar Rp. 44.126.949.895,70,- sehingga ada selisih 

pembayaran sebesar Rp. 22.434.706.743,70,-.  

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Pembayaran Ganti Rugi Tahun 2008-2009 

Keterangan Bidang Luas 

(Ha) 

Nilai ganti Rugi 

(Rp) 

Daftar Nominatif 2008 2.387 14,78 23.059.514.590,00 

Seharusnya Dibayar Th 2008-2009 

Sesuai Daftar Nominatif 2008 

2.193 12,77 21.692.243.152,00 

Sisa Belum Terbayar 194 2,01 1.376.124.938,00 

Pembayaran Tahun 2008-2009   44.126.949.895,70 

Indikasi Mark Up Th. 2008-2009   22.434.706.743,70 

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Lampung Timur 2014 

Pada tahun 2010 permasalahan pengadaan tanah Jalan Lintas Pantai Timur ini 

diproses hukum di Kejaksaan Tinggi Lampung karena diduga terjadi tindak 
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pidana korupsi dalam proses pembayaran ganti rugi tahun 2008 dan 2009 

sehingga 194 bidang (spot–spot) yang belum menerima besaran nilai ganti 

rugi sesuai Daftar Nominatif 2008 terabaikan. 

Sejak tersangkut permasalahan hukum di Kejaksaan Tinggi Lampung, warga 

pemilik lahan 194 bidang yang belum menerima ganti rugi mohon agar  

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat memerintahkan Panitia 

Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Timur untuk merubah Daftar 

Nominatif 2008 karena dinilai terlalu rendah. Namun Pemerintah Kabupaten 

Lampung Timur tidak dapat memenuhi keinginan warga dengan alasan tidak 

ada payung hukum yang mengatur masalah tersebut. Yusroni selaku kuasa 

warga pemilik lahan mengatakan bahwa dikarenakan masalah ganti rugi ini 

tidak menemukan jalan keluar maka kuasa warga pemilik lahan mengadukan 

permasalahan ini ke Ombudsman Republik Indonesia. 

Menurut Amriadi, SH (Kabag Pemerintahan Umum Setdakab Lampung 

Timur) bahwa dalam menindaklanjuti pengaduan warga, maka pada tanggal 

20 Juni 2013 Ombudsman Republik Indonesia melakukan mediasi antara 

warga pemilik lahan, SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi 

Lampung selaku pihak yang memerlukan tanah dan Pemerintah Kabupaten 

Lampung Timur. Dari hasil mediasi Ombudsman Republik Indonesia tersebut 

maka proses pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Jalan Lintas 

Pantai Timur Ruas Jalan Way Jepara-Way Sekampung/Bunut dapat 

dilanjutkan mengacu pada berita acara kesepakatan hasil mediasi. 
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Dalam penelitian ini, peneliti pun membandingkan dengan beberapa  

penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. Sehingga setelah membandingkan maka dapat dilihat 

bahwa tingkat originalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

Penelitian pembanding pertama yaitu dari Rini Mulyanti, 2013, Fakultas 

Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia. Dengan judul 

: “Analisis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ( Studi Kasus 

Pembangunan Jalan Tol JORR WEST 2 )”. Kesimpulannya bahwa dasar 

diterbitkannya obyek sengketa oleh Tata Usaha Negara (Gubernur DKI 

Jakarta) adalah “kekeliruan” masa lampau yang berakibat hukum bagi PT. CI 

yaitu pelaksanaan jual beli kavling kepada pihak konsumen tidak dapat 

terlaksana dan proyek perumahan terhambat pengurusan izinnya akibat 

diterbitkannya penangguhan dan penundaan perizinan kepada PT. CI oleh 

Kepala Pengawasan dan Penertiban (P2B). PT. CI telah menerima 

pembayaran ganti rugi melalui Pengadilan Negeri (konsinyasi) sebelum 

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Penelitian kedua dari Eldo Dezsfriyanto, 2010, Program Studi Magister 

Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Dengan judul : 

“Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Layang (Flay-Over) Simpang 

Polda Kota Palembang” dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan pembebasan 

tanah untuk proyek pembangunan Jalan Layang (fly-over) Simpang Polda 

Kota Palembang dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
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mulai dari tahap perencanaan fisik sampai dengan tahap pelepasan dan 

penyerahan hak atas tanah. Kendala yang menghambat proses pembebasan 

tanah tersebut mulai dari dana yang tersedia untuk pembayaran ganti rugi 

tersedia dalam 2 (dua) tahun anggaran, sehingga pembayaran ganti rugi 

dilakukan secara bertahap dan masih adanya utilitas yang tertanam diatas 

tanah yang terkena proyek pembebasan tanah untuk pembangunan jalan 

layang (fly-over) itu sendiri. Akan tetapi melalui pendekatan persuasif, 

kendala dapat diatasi sehingga pelaksanaan pembebasan tanah dapat berjalan 

tepat waktu. 

Penelitian pembanding selanjutnya dari Adi Akbar, 2009, Program Studi 

Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. 

Dengan judul : “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar 

Utara Kota Tegal”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Proyek pengadaan 

tanah untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tegal dalam 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembanguan Untuk Kepentingan Umum, yaitu dengan tidak membentuk 

Panitia Pengadaan Tanah, namun hanya panitia yang dibentuk berdasarkan 

Surat Keputusan Walikota, sehingga akan menjadi sulit ketika terjadi 

ketidaksepakatan mengenai ganti-kerugian antara pihak masyarakat yang 

tanahnya terkena proyek dengan pihak panitia tersebut. Rendahnya jumlah 

ganti-kerugian yang ditawarkan dalam setiap pelaksanaan pembebasan tanah 
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selama ini menjadi masalah dalam pelaksanaan pelepasan atau penyerahan 

hak lebih dikarenakan oleh faktor dana daripada faktor psikologis 

masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas menunjukkan 

bahwa kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum berjalan tidak seperti yang diharapkan karena pelaksanaan pengadaan 

tanah yang dimulai sejak tahun 2008 belum terselesaikan hingga penulis 

mengajukan proposal penelitian yang disebabkan besaran ganti rugi ditolak 

oleh warga pemilik lahan sehingga harus dimediasi oleh Ombudsman 

Republik Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan 

mengambil judul tesis “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN 

TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN LINTAS PANTAI TIMUR 

RUAS JALAN WAY JEPARA – WAY SEKAMPUNG / BUNUT 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan pada latar belakang di atas, maka 

yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah :               

“Bagaimana implementasi kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 

Jalan Lintas Pantai Timur Ruas Jalan Way Jepara – Way Sekampung / Bunut 

Kabupaten Lampung Timur ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengadaan 

Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Ruas Jalan Way Jepara 

– Way Sekampung / Bunut Kabupaten Lampung Timur. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Secara Akademis, turut menambah teori – teori manajemen pemerintahan 

terutama sekali yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bidang 

pertanahan. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

bagi instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur 

sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Ruas Jalan Way Jepara – Way 

Sekampung / Bunut Kabupaten Lampung Timur. 


