
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Konsep kebijakan publik 

Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye adalah what ever 

governments choose to do or not to do. Maknanya dye hendak menyatakan 

bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit 

merupakan kebijakan. Jika anda melihat banyak jalan berlubang, jembatan 

rusak atau sekolah rubuh kemudian anda mengira bahwa pemerintah tidak 

berbuat apa-apa, maka “diamnya” pemerintah itu menurut Dye adalah 

kebijakan. Interpretasi dari kebijakan menurut Dye di atas harus dimaknai 

dengan dua hal penting : pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh 

badan pemerintah dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Selain Dye, James E. 

Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor 

(pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu 

bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas 

dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintah maupun 

masyarakat secar umum (Indiahono 2009:17) 

Secara substansi kebijakan publik adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk memecahkan permasalahan publik guna memenuhi 
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kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Sehingga dalam 

perumusannya diperlukan komitmen para aktor untuk memperjuangkan nilai-

nilai kepentingan publik. 

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. 

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan 

dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Purwanto dan Sulistyastuti 

(2012:21) mengatakan bahwa Implementasi intinya adalah kegiatan 

untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to delivernpolicy output) 

yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target 

group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan 

kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat 

diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga 

dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. 

 

 

Gambar 2.1 Implementasi sebagai Delivery Mechanism Policy Output 

Rangkaian kegiatan implementasi mencakup persiapan seperangkat 

peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. 

Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan 

Policy 

output 

Target 

group 

Policy 

outcomes 
Delivery implikasi 
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Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, maupun Peraturan 

Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi 

termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan 

tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan 

tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke 

masyarakat. 

Menurut Dwiyanto Indiahono (2012 : 143) bahwa Implementasi 

kebijakan menunjukkan aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah 

senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para 

pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan 

sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementator dan 

kelompok sasaran. Implementator kebijakan adalah mereka yang secara 

resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk 

para pihak yang dijadikan sebagai obyek kebijakan. 

Di negara-negara maju, ketika institusional masyarakat sudah mapan, 

keberhasilan implementasi kebijakan sebagian besar berasal dari 

perumusan kebijakan yang sangat bagus dan perencanaan. Hal ini 

berbeda dengan realitas di negara-negara berkembang. Di bawah konteks 

politik domestik, konflik laten, institusionalisasi politik yang tidak 

matang ditambah arus globalisasi, maka negara-negara berkembang 

harus lebih menyandarkan keberhasilan perkembangan pada sisi 

implementasi. Keberhasilan kebijakan publik di negara-negara 
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berkembang 20% berasal dari perumusan atau perencanaan yang sangat 

bagus, 60% berkontribusi dari implementasi yang jenius dan 20% dari 

seberapa berhasil dalam kontrol implementasi (Riant Nugroho 2014 : 

213-214). 

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-

tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, 

dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. 

2. Tahapan-tahapan Implementasi Kebijakan 

Peluang keberhasilan atau kegagalan selalu mengiringi setiap 

implementasi kebijakan. Bila hasilnya keberhasilan maka merupakan 

suatu tujuan atau harapan bagi pembuat kebijakan. Namun bila hasilnya 

kegagalan adalah merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan. Fenomena kegagalan sering 

nampak pada hasil pelaksanaan dari implementasi kebijakan, hal ini 

besar kemungkinan disebabkan kurang adanya analisis secara mendalam 

terhadap produk kebijakan yang akan dilaksanakan. Kondisi demikian 

juga dipengaruhi pula oleh kondisi individu atau kelompok sasaran dari 

kebijakan. Untuk menghindari atau memperkecil kegagalan maka harus 

memperhatikan tahap-tahap implementasi kebijakan. 

Menurut Abdul Wahab (2001:102) dalam mengimplementasikan 

kebijakan ada sejumlah tahap-tahap yang perlu diperhatikan, yaitu antara 

lain :  
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1. Output-output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan 

pelaksana. 

2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut. 

3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana. 

4. Presepsi terhadap keputusan tersebut. 

5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa 

perbaikan-perbaikan mendasar (atau upaya untuk melaksanakan 

perbaikan) dalam muatan isinya.  

Kesemua tahapan diatas seringkali digabung menjadi satu dibawah 

pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun disini terdapat 2 (dua) 

proses yang terpisah. Jika seseorang hanya tertarik pada persoalan sejauh 

mana dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-

tujuan program, maka yang penting diperhatikan hanyalah tiga yang 

disebutkan pertama. Kendatipun demikian, ada baiknya jika diperhatikan 

pula evaluasi yang dilakukan oleh sistem politik terhadap undang-

undang/kebijaksanaan itu, dan hal ini tercakup dalam dua tahap yang 

disebut terakhir. 

Masing-masing tahap tersebut merupakan input bagi keberhasilan tahap 

lain. Misalnya, kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan-

keputusan kebijakan badan-badan pelaksana jelas akan mempengaruhi 

dampak nyata keputusan dari badan-badan pelaksana itu yang nantinya 

merupakan variabel kunci yang mempengaruhi perbaikan (ataupun upaya 

untuk merevisi) undang-undang.  
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan  

Menurut Subarsono (2013:89-104) bahwa keberhasilan implemntasi 

kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atu faktor, dan masing-

masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk 

memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat 

didalam implementasi maka akan dijelaskan dalam beberapa teori 

implentasi seperti dari George C. Edwar III (1980), Merilee S. Grindle 

(1980), Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Metter 

dan Van Horn (1975), dan Cheema dan Rondinelli (1983) dan David L. 

Weimer dan Aidan R. Vining (1999). 

1. George C. Edwar III (1980) 

Dalam pandangan George C. Edwar III, implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat Variabel yakni : Komunikasi, sumberdaya, 

disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling 

berhubungan satu sama lain. 

a. Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi 

distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan 

tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 
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sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok 

sasaran. 

Dalam Kategori komunikasi terdiri dari beberapa sub kompenen 

seperti :  

(1) Transmisi ( Transmision ) yang merupakan penyampaian atau 

sosialisasi sebuah isi kebijakan antara pelaksana kebijakan 

dan penerima program kebijakan; 

(2) Konsistensi ( Consistency ) merupakan kemantapan badan 

pelaksana sebuah kebijakan dalam menentukan arah 

kebijakan tanpa sikap ambigu atau plin plan, apabila setiap 

personal atau kelompok memiliki pemahaman yang berbeda 

dalam menjalankan sebuah kebijakan maka akan sulit untuk 

meyakinkan penerima kebijakan; 

(3) Kejelasan Persoalan ( Clarity ) hal ini tidak hanya 

menyangkut bagaimana kecakapan badan pelaksana kebijakan 

memahami isi sebuah kebijakan, tetapi juga bagaiman sikap 

antisipasi jika pelaksanaan sebuah kebijakan mendapat 

permasalahan dari publik yang menjadi target kebijakan. 

b. Sumberdaya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 

untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni 
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kompetensi implemator dan sumberdaya finansial. Sumberdaya 

adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. 

Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya ditinggal dikertas menjadi 

dokumen saja. 

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang 

dimaksud antara lain mencakup : 

(1) Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk 

bisa melaksanakan tugas. Apabila staf untuk mengimpletasikan 

sebuah kebijakan hanya melibatkan segelintir pejabat 

pemerintah tanpa melibatkan kelompok atau individu dalam 

masyarakat maka sebuah kebijakan akan sulit untuk 

dilaksanakan. Yang sangat dibutuhkan adalah staf yang dapat 

saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugasnya; 

(2) Informasi yang merupakan kecakapan suatu unit pelaksana 

kebijakan dalam mengetahui perkembangan dilapangan, apa 

yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

dan bagaimana proses penyampaian informasi tersebut dari 

atasan ke bawahan agar informasi yang diterima dapat 

dipahami sesuai dengan pengamatan; 

(3) Kewenangan ( Authority ) merupakan pengembangan sumber 

daya untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang 

di implementasikan adalah sesuai dengan yang masyarakat 
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kehendaki. Namun, kadang kala kewenangan tersebut sering 

terhalang – halangi karena suatu kebijakan di pandang tidak 

aspiratif hanya kemauan sekelompok orang yang berpengaruh 

dalam pemerintahan. Kewenangan untuk menjalankan sebuah 

kebijakan tidak selalu bisa dipaksakan hal ini bergantung pada 

seberapa besar tekanan untuk mendukung atau menolak sebuah 

kebijakan baik itu masyarakat maupun intervensi lembaga, 

atau media massa; 

(4) Ketersediaan dana dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk 

mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan yang 

meliputi : Anggaran, gedung, tanah, sarana dan prasarana yang 

kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi 

kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi 

kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang 

rasional tidak dapat dikembangkan. 

c. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan 

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memilik 
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sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, 

maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.  

d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijkan. 

Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi menurut Edward 

III adalah: 

(1) Prosedur operasi yang standar (standard operating procedures 

atau SOP) yang merupakan pedoman bagi implementor di 

dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan 

cenderung melemahkan pengawasan  dan menimbulkan red-

tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini 

pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak 

fleksibel. Sebuah kebijakan harus memiliki standar dan tujuan 

yang jelas pada setiap programnya. Hal ini dimaksudkan agar 

dalam pelaksanaannya nanti dapat dengan mudah untuk 

dilaksanakan. Kegagalan bisa saja kita temukan dalam 

pelaksanaan kebijakan jika standar dan tujuannya tidak 

dipahami, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah 

menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. 

implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi 

dengan instansi lain supaya suatu program berhasil 

dilaksanakan; 
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(2) Fragmentasi ( Fragmentation ) yang merupakan suatu 

mekanisme pembagian atau penyebaran tanggung jawab untuk 

wilayah kebijakan antar unit organisasi. Secara umum, 

semakin banyak koordinasi yang diperlukan untuk menerapkan 

suatu kebijakan, semakin kecil kecil peluang untuk berhasil 

karena banyaknya para agen yang mengimplementasikan 

sebuah kebijakan memiliki sikap yang berbeda sehingga apa 

yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan sering ditentang oleh 

agen lainnya. Pemerintah harus menghabiskan banyak waktu 

dan sumberdaya untuk bernegoisasi satu sama lain karena 

unsur yang terlibat memiliki prinsip yang berbeda sehingga 

hasil yang ditetapkan cenderung berpihak pada kekuasaan dan 

bagian yang mendominasi didalamnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan menurut Edward III 
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2. Merilee S. Grindle (1980) 

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) 

dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (content of 

policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 

Variabel isi kebijakn mencakup : kepentingan kelompok sasaran, tipe 

manfaat, derajad perubahan yang  diinginkan, letak pengambilan 

keputusan, pelaksanaan program dan sumberdaya yang dilibatkan 

sedangkan variabel lingkungan implementasi mencakup : kekuasaan, 

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga 

dan penguasan serta kepatuhan dan daya tangkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan menurut Merilee 

S.Grindle 
 

3. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) 

Menurut Mazmanian dan sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni : karakteristik 

dari masalah (tractability of the problems); karakteristik 
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kebijakan/undang-undang (ability of statute to strukture 

implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables 

affecting implementation). 

Karakteristik masalah meliputi : (1) Tingkat kesulitan teknis dari 

masalah yang bersangkutan; (2) Tingkat kemajemukan dari kelompok 

sasaran; (3) Proporsisi kelompok sasaran terhadap total populasi; (4) 

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. 

Karakteristik kebijakan meliputi : (1) Kejelasan isi kebijakan; (2) 

Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; (3) 

Besarnya alokasi sumberdaya finansial; (4) Seberapa besar adanya 

keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; (5) 

Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; (6) 

Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. 

Lingkungan kebijakan meliputi : (1) Kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; (2) Dukungan publik 

terhadap sebuah kebijakan; (3) Sikap dari kelompok pemilih 

(constituency groups); (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari 

aparat dan implementator.     
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Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan menurut Daniel A.   

Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
 

4. Van Metter dan Van Horn (1975) 

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi 

kinerja implementasi, yakni : 

(1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan 

harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar 

dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multi interpretasi 

dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen 

implementasi. 
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(2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan 

sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) 

maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources).  

(3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Dalam 

banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan 

dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan 

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program. 

(4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen 

pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan 

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya 

itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 

(5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup 

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-

kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi 

kebijakan; karakteristik para partisipan yakni mendukung atau 

menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan 

apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. 

(6) Disposisi implementator. Disposisi implementartor ini mencakup 

tiga hal penting, yakni : respon implementator terhadap kebijakan 

yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan 

kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan 
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intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang 

dimiliki oleh implementator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter 

dan Van Horn. 
 

5. Cheema dan Rondinelli (1983) 

Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Erwan Agus Purwanto dan 

Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:90) mengidentifikasi empat faktor 

yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : 

a. Kondisi lingkungan (enviromental conditions) 

b. Hububungan antar organisasi (inter-organizational relationship) 

c. Sumberdaya (resources) 

d. Karakter institusi (implementator characteristic implementing 

agencies)  
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6. David L. Weimer dan Aidan R. Thining (1999) 

Dalam pandangan Weimer dan Vining, ada tiga kelompok variabel 

besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 

program, yakni : 

(1) Logika kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang 

ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan 

teoritis. 

(2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Yang dimaksud 

lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, 

hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil 

diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata gagal 

diimplementasikan di daerah lain. 

(3) Kemampuan implementator kebijakan. Keberhasilan suatu 

kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan 

keterampilan dari para implementator kebijakan.  

Dari beberapa penjelasan model implementasi kebijakan diatas, karena 

kebijakan pengadaan tanah ini merupakan kebijakan top down dan 

supaya penelitian ini lebih mengarah maka peneliti akan mengkaji proses 

implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan 

Lintas Pantai Timur Ruas Jalan Way Jepara-Way Sekampung/Bunut ini 

dengan model implementasi kebijakan George C. Edwar III. 
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C. Tinjauan Tentang Tanah 

1. Pengertian Tanah 

Tanah di samping mempunyai aspek produksi juga mempunyai aspek 

ruang dan aspek hukum. Aspek produksi berkaitan dengan tempat unsur 

hara dan akar tanaman, aspek ruang berkaitan dengan tempat tumbuh 

tanaman dan kegiatan manusia di atasnya maupun di bawahnya, 

sedangkan aspek hukum berkaitan dengan hak pemilikan dan 

penggunaan. Aspek-aspek itulah yang terbawa dan melekat menjadi hak 

bagi pemilik sebidang tanah sebagai subyek hak dan tanah sebagai obyek 

hak. Titik awal hubungan antara subyek hak dan obyek hak (tanah) 

merupakan hubungan yang bersifat hakiki, adalah hubungan penguasaan 

dan penggunaan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan 

kehidupan dan penghidupannya, baik untuk kepentingan sendiri sebagai 

mahluk individu maupun kepentingan bersama sebagaimahluk sosial. 

Hubungan penguasaan dan penggunaan tanah itu memerlukan kepastian 

hukum kepemilikan tanah. 

Kata tanah atau land memilki definisi yang luas. Apabila diterjemahkan 

secara harfiah, maka terdapat banyak definisi tentang tanah . Menurut  

Harsono (2007 : 262), tanah adalah permukaan bumi yang 

penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang berada 

dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya, dengan 

pembatasan dalam Pasal 4 UUPA yaitu sekedar diperlukan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang 
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bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan 

lain yang lebih tinggi.  

Menurut Sudayat (1992 : 1), sebagai pengertian geologis-agronomis, 

tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas, yang dapat 

dimanfaatkan untuk menaman tumbuh-tumbuhan disebut penggarap, 

tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, sedangkan untuk 

digunakan untuk mendirikan bangunan dinamakan tanah bangunan. 

Risnarto (2006 : 19)  bahwa ada dua konsep pengertian tanah yaitu dalam 

arti luas dan dalam arti sempit :  

“Pengertian tanah dalam arti luas menurut filosofi adat tentang tanah 

yaitu meliputi bagian tubuh bumi sampai kedalaman tertentu dan ruang 

udara diatasnya sampai ketinggian tertentu dimana roh bermukim. 

Konsep tanah dalam arti luas ini memang tidak setegas rumusan tanah 

menurut konsep hukum Anglo Saxon (Common Law) yang bersumber 

pada peribahasa hukum Romawi : “Cuius est solum eius est usque ad 

coelum etad inferos” yang merumuskan tanah sebagai obyek pemilikan “ 

Barangsiapa memiliki tanah (permukaan bumi), dia juga memiliki segala 

apa yang ada di atasnya sampai surga dan segala apa yang ada di 

bawahnya sampai ke pusat bumi”. (Butt Petter, 1996. Land Law, 3ed. 

Wellington. The Law Book Company, Limited). Konsep tanah dalam arti 

sempit hanya terbatas pada lapisan atas dari kulit bumi, sehingga makna 

horizontalnya lebih dipertimbangkan sebagai dasar penguasaan. 

Sedangkan makna vertikalnya akan mengikuti perkembangan ekonomi”. 

Pengertian tanah sesuai UUPA, yaitu hamparan bumi termasuk perairan 

dan ruang kehidupan yang menjadi obyek dan berkaitan dengan 

penguasaan, pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatannya sepanjang 

dapat dilekati dengan hak atas penguasaan dan penggunaan di atasnya. 
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2. Fungsi Tanah 

Fungsi tanah memang beraneka ragam dimana tanah dapat dipandang dari 

sudut faktor produksi, yang secara ekonomi sangat diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menunjang keperluan manusia, 

misalnya tanah sebagai tabungan di hari tua, sarana investasi dan sarana 

untuk mengembangkan usaha. Jika dilihat dari sosial dan budaya, tanah 

merupakan warisan dari leluhur yang ditujukan untuk generasi yang akan 

datang. Dengan demikian pengelolaan tanah adalah amanat yang harus 

diemban untuk kepentingan manusia (Sumodiningrat, 2003 : 2-3). 

Tanah merupakan faktor produksi, yang dapat diartikan bahwa manusia 

mempunyai fungsi untuk mengolah tanah, sehingga mempunyai nilai 

tambah bagi manusia itu untuk dapat dimanfaatkan eksitensinya bagi 

kehidupan manusia itu sendiri, kehidupan masyarakat bahkan sebagai 

penunjang kemakmuran bangsa dan negara. Hal ini berarti tanah 

mempunyai korelasi yang erat atas peranan tanah sebagai lahan pertanian, 

yang dapat dimanfaatkan kesuburannya bagi manusia pada umumnya 

khususnya para petani.  

Tanah juga dapat dijadikan tabungan, karena nilainya semakin bertambah 

seiring dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, oleh karena itu 

tanah akan menjadi barang yang langka. Hal ini dapat menimbulkan 

dampak pada manusia untuk berfikir memanfaatkan tanah demi 

kelangsungan hidup manusia. Misalnya tanah dijadikan obyek 

perdagangan Jual-beli.  
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Bangsa Indonesia, secara filosofis memandang tanah dari perspektif yang 

mendasar sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 dan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 menyatakan 

bahwa bahwa bumi, air, ruang angkasa serta segala kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 1 UUPA 

menyatakan bahwa tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada 

Bangsa Indonesia, merupakan permukaan bumi, demikian pula tubuh 

bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu 

dalam batas-batas menurut peraturan perundang-undangan. Dari konsepsi 

filosofis tersebut jelas bahwa bagi Bangsa Indonesia, tanah adalah 

sumberdaya strategis yang merupakan kekayaan nasional, pemersatu 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karunia Tuhan Yang Maha 

Esa untuk kesejahteraan rakyat. Kemakmuran itu dengan sendirinya 

memerlukan upaya dengan memberikan nilai tambah atau hasil yang 

bermanfaat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

berkeadilan. 

Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dan 

istimewa sehingga ketentuan dan pengaturan tanah sebagai benda 

dipisahkan dengan ketentuan benda bukan tanah. Sedemikian 

istimewanya kedudukan tanah dalam kehidupan masyarakat hukum adat 

maupun dalam alam pemikiran masyarakat Indonesia dewasa ini sehingga 
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pengaturan hukum tanah dalam UUPA juga menyatakan adanya 

hubungan abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah. Menurut Risnarto 

(2006 : 21-23) bahwa kedudukan tanah bagi bangsa Indonesia dapat 

diamati dari perspektif budaya, hukum, ideologi/politik, sosial dan 

ekonomi : 

a. Perspektif Budaya-Hukum 

Tanah adalah benda yang bernilai tinggi bagi masyarakat adat karena 

tanah dianggap mengandung aspek spiritual. Bagi anggota masyarakat 

adat, tanah merupakan sesuatu yang berkembang dengan para 

leluhurnya. Seorang manusia tidak dapat hidup tanpa tanah; ia bekerja 

dan hidup sehari-hari di atas tanah dan makanan utamanya juga 

ditanam di dalam tanah; demikian pula apabila mereka meninggal 

ditanam dalam tanah. Maka tanah bagi masyarakat adat adalah ruang 

hidupnya (Liebenstraum). 

Hubungan manusia dengan tanah yang menjadi budaya masyarakat 

adat tersebut tercermin dalam pengaturan hukum adat yang 

menyangkut aturan tentang tanah dan bukan tanah. Misalnya 

pengaturan transaksi tanah dipisahkan dengan pengaturan tentang 

perutangan. Hukum perutangan menyangkut tentang penguasaan hak 

atas benda bukan tanah, perpindahan hak tersebut dan hukum tentang 

jasa. Dalam aturan masyarakat hukum adat berlaku asas 

kontankonkret, asas kekeluargaan dan asas kepentingan umum di atas 

kepentingan pribadi. 
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Ketika diberlakukan UUPA pada tanggal 24 September 1960, asas 

yang terkandung dalam hukum adat ditingkatkan dalam suasana 

nasional sehingga pengaturan hukum benda tentang tanah juga 

dipisahkan hukum tanah dengan hukum benda bukan tanah.. Pasal 5 

UUPA menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, 

air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan 

dengan kepentingan Nasional dan Negara. Pengertian tidak 

bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara menurut 

Gautama dalam tafsiran UUPA PT. Cakra Aditya Bhakti, 1993. 

Mengacu pada kriteria (a) Persatuan bangsa Indonesia, (b) Sosialisme 

Indonesia, (c) Ketentuan dalam pasal-pasal UUPA, (d) Peraturan lain 

bidang agraria dan (e) Unsur-unsur hukum agraria. 

Prinsip UUPA yang menganut asas hukum adat dengan sendirinya 

juga menganut asas pemisahan horizontal (horizontal scheiding). 

Tanah dalam hukum tanah Indonesia terlepas dari segala sesuatu yang 

melekat padanya. Dengan ketentuan tersebut maka pemilik sebuah 

bangunan atau pohon/tanaman belum tentu pemilik tanah tempat 

bangunan dan pohonan tersebut berdiri/tumbuh. Dengan pengertian 

itu, hubungan tanah dengan manusia lebih kuat dibandingkan 

hubungan tanah dengan bangunan dan tanaman di atasnya. 

Hubungan tanah dengan manusia dalam konteks budaya 

sesungguhnya mengandung unsur keadilan dan tanggung jawab sosial. 

Setiap manusia memang mempunyai hak atas tanah karena tanah 
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adalah satu-satunya “loka” (tempat) di bumi, dimana manusia dapat 

melangsungkan kehidupannya. Karena itu melepaskan hubungan 

manusia dengan tanah adalah mengandung unsur memutuskan mata 

rantai kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tanah juga merupakan 

“wahana” (wadah), tempat manusia melakukan proses kegiatan yang 

disebut budaya. Karena itu menjauhkan manusia dari tanah 

mengandung unsur memutuskan kebudayaan. Maka pembangunan 

yang melepaskan hubungan budaya masyarakat terhadap tanah adalah 

pembangunan yang tidak berbudaya. 

b. Perspektif Idiologi 

Tanah bukan saja menjadi ruang hidup (lebenstraum) masyarakat, 

tetapi juga menjadi ruang hidup bangsa dan negara Indonesia. Hal ini 

dari lagu kebangsaan Indonesia Raya : “Indonesia tanah airku, tanah 

tumpah darahku“. 

Asas Nasionalistis tercermin pada Pasal 9 UUPA dan Pasal 21, Pasal 

26, Pasal 30 dan Pasal 36 UUPA. Pasal 9 UUPA ayat (1) menyatakan 

bahwa : “hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan 

dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 

1 dan 2. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 21 UUPA yang 

menyatakan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai 

hak milik dan larangan mengalihkan tanah hak milik kepada orang 

asing (Pasal 26). Pada Pasal 30 (tentang HGU) dam Pasal 36 (tentang 

HGB) juga hanya memberikan kemungkinan pemilikan hak-hak ini 
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oleh warga negara Indonesia dan oleh Badan Hukum yang 

mendirikannya menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia. Asas nasionalistis ini mengandung aspek spirituil seperti 

jiwa pada tanah ulayat yang hanya memberi kemungkinan bagi warga 

ulayat untuk mengikuti dan menikmati tanah usaha warga ulayat 

setempat. Secara nasional dapat dikatakan bahwa tanah di Indonesia 

tidak bebas sebagai objek lalu lintas dunia usaha yang menggunakan 

tanah sebagai komoditi. 

Di masa Reformasi yang dimulai pada pertengahan 1998, telah 

ditetapkan Reformasi Agraria/Pertanahan dalam Politik Ekonomi yang 

tertuang dalam TAP MPR No. XVI/1998 Pasal 7 yang intinya 

meletakkan kembali politik agraria yang berpihak dan mendorong 

pemberdayaan rakyat golongan ekonomi kecil, menengah dan 

koperasi, sebagai berikut: 

(1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam lainnya 

harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala 

bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka 

pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan 

koperasi serta masyarakat luas. 

(2) Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan 

penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu 

melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha 

kecil, menengah dan koperasi. 



37 
 

Dari fenomena di atas dapat diamati bahwa kepentingan pemerintah 

akan berimplikasi pada pengaturan politik atau kebijakan pertanahan. 

c. Perspektif Sosial 

Perspektif sosial tentang tanah seperti dalam filosofi adat telah 

tercermin dalam hubungan kemitraan seperti yang diamati oleh 

Gautama dalam tafsiran UUPA PT. Cakra Aditya Bhakti, 1993.Terr 

Haar (Azas-azas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta. 1994. Pradnya 

Paramita). Pola kemitraan tersebut ditunjukkan dari empat macam 

hubungan meliputi (i) hubungan pengolahan tanah dalam bentuk 

persewaan tanah, bagi hasil, gadai, (ii) hubungan penjaminan dalam 

bentuk penggunaan tanah sebagai jaminan pelunasan pinjaman uang. 

Bentuk ini disebut “tahan” (Batak) atau “haharing” (dayak ngaju) atau 

“tanggungan”. (iii) hubungan penumpangan dalam bentuk pemberian 

ijin untuk menempati dan membangun rumah di pekarangan pemilik 

tanah yang di Jawa disebut “indung”, “magersari” atau “numpang” 

(iv) hubungan pemakaian, yaitu pemberian izin kepada orang lain 

untuk dipakai selama pemilik tanah tidak berada ditempat. Bentuk ini 

mirip dengan hubungan “titip” di Jawa. 

Dari keempat jenis hubungan tersebut terjalin kerjasama kemitraan 

untuk saling memenuhi kebutuhan antara pemilik tanah dengan 

pemilik modal berupa uang maupun tenaga kerja. Pola hubungan 

kemitraan tersebut dapat terjadi karena tanah tidak semata-mata 

dianggap sebagai benda modal tetapi juga benda sosial yang 
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pemanfaatannya memperhatikan pihak lain. Konsep hubungan 

kemitraan adalah filosofi adat menjadi pasal-pasal dalam UUPA 

seperti pada Pasal 2 c yang mengatur hubungan hukum dan perbuatan 

antara orang dengan tanah serta Pasal 6 yang menyatakan hak atas 

tanah mempunyai fungsi sosial. 

d. Perspektif Ekonomi 

Tanah sebagai sumberdaya ekonomi telah berkembang sejak teori 

ekonomi klasik yang akhirnya menampilkan daerah jajahan atau 

koloni sebagai sumber penghasil bahan perdagangan dunia. Pada 

awalnya ketika Indonesia dijajah Belanda adalah merupakan bentuk 

penjajahan ekonomi karena Indonesia merupakan penghasil rempah-

rempah yang pada waktu itu menjadi mata dagangan utama di Eropa. 

Maka Indonesia dianggap sebagai salah satu aset lokasi penghasil 

komoditi perkebunan yang strategis. Konsep tanah sebagai aset lokasi 

waktu itu didasarkan pada keunggulan komperatif secara fisik. 

Di masa kini konsep baru yang ditawarkan adalah keunggulan 

kompetatif suatu lokasi yang didasarkan pada kualitas lingkungan. 

Perubahan pandangan perspektif ekonomi terhadap tanah tersebut 

berkembang secara cepat. Pada beberapa dekade terakhir ini teori 

basis ekonomi (Economic Base Theory) yang menyatakan bahwa 

faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah 

berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari 

luar wilayah. Teori ini merubah implikasi kegiatan ekonomi yang 
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mempunyai sumberdaya lokal yang murah, termasuk tanah dan tenaga 

kerja akan mampu bersaing dalam pasar nasional dan internasional. 

Maka berkembanglah perluasan areal perkebunan di Kalimantan, 

Sulawesi dan Irian Jaya pada awal 1980 an yang menggunakan tanah 

di wilayah yang relatif belum padat penduduknya, sehingga biaya 

pembangunan perkebunan relatif murah. 

Berkembangnya teori lokasi klasik yang mendasarkan pada model 

pengembangan industri yang menyatakan bahwa lokasi terbaik adalah 

biaya yang terendah antara bahan baku dan pasar. Model ini 

tampaknya relevan jika dikaitkan dengan berkembangnya kawasan 

industri di Jalur Pantura Jawa yang memiliki keunggulan kompetatif 

terhadap fasilitas sarana dan prasarana lingkungan dan mendekati 

pasar. Keadaan ini merupakan penerapan teori tempat sentral (central 

place theory), dimana berkembang suatu pemukiman yang 

menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. 

Tidaklah berlebihan jika daya tarik Jawa dengan berbagai kegiatan 

ekonomi telah mengundang makin memusatnya kegiatan penduduk di 

Jawa. 

Perkembangan pemusatan kegiatan ekonomi inilah yang menjurus 

pada pemusatan modal investasi yang dalam prakteknya berupa 

pemusatan tanah pada kelompok pengusaha. Maka penguasaan tanah 

telah menjurus sedemikian rupa sebagai alat ekonomi untuk 

menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam kurun waktu sekitar 
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empat tahun (1993-1997) permintaan tanah melalui ijin lokasi untuk 

perumahan, industri, perkebunan dan pariwisata telah melonjak 

menjadi jutaan hektar sehingga harga tanah menjadi melonjak tanpa 

terkendali. 

Pengusaaan tanah yang sedemikian luasnya tersebut dimungkinkan, 

karena sertipikat hak atas tanah dapat dijadikan agunan untuk 

memperoleh kredit investasi dan kredit konstruksi dari Bank. Oleh 

karena itu, ketika terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, 

sebagian besar tanah yang dikuasai perusahaan properti dan 

perusahaan perkebunan menjadi terlantar tidak mampu dikelola 

dengan baik sehingga menjadi sumber inefisiensi ekonomi yang 

berdampak terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat. 

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa perspektif ekonomi 

terhadap tanah akan mendorong penguasaan dan pemanfaatan tanah 

untuk berbagai kepentingan kehidupan masyarakat yang akan 

berimplikasi terhadap pandangan terhadap kedudukan dan fungsi 

tanah di masyarakat. 

Dengan demikian jelaslah bahwa fungsi tanah adalah untuk sebesar-

besarnya kebutuhan manusia agar tercapai kemakmuran dan 

kesejahteraan seluruh manusia  khususnya di Indonesia.  
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D. Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 

1. Pengertian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 

a. Pengertian Pengadaan Tanah 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 65 

Tahun 2006, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “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”. 

Dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dijelaskan 

bahwa Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

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 sukarelaoleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Pelepasan hak atas tanah harus diimbangi dengan pemberian ganti 

kerygian atau kompensasi yang layak. Hal tersebut juga berkaitan 

dengan bagaimana peran tanah yang dilepaskan bagi kehidupan 

pemegang hak dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah 

atas tanah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, musyawarah antara 

pengguna tanah (pemerintah) dan pemegang hak atas tanah harus 
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dilakukan secara langsung kedua belah pihak berada pada posisi yang 

setara dan seimbang ( Supardi dalam Limbong, 2011:162). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah 

merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan tanah yang akan 

digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan cara 

pemberian ganti rugi kepada pemegang hak terhadap tanah yang akan 

dilepaskannya. 

b. Pengertian Penyerahan atau Pelepasan Hak Atas Tanah 

Pengertian penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dalam Peraturan 

Presiden Nomor 36 tahun 2005 pasal 1 adalah kegiatan melepaskan 

hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang 

dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. 

c. Pengertian Kepentingan Umum 

Memberikan batasan mengenai kepentingan umum bukanlah hal yang 

mudah karena penilaiannya sangat subjektif dan terlalu abstrak. Akan 

tetapi, dalam rangka pengambilan tanah-tanah masyarakat, maka 

makna kepentingan umum perlu ditentukan secara tegas agar tidak 

menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga pengadaan tanah 

dapat dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. 

Istilah kepentingan umum dalam UUPA digunakan dalam banyak 

kaitan selain sebagai dasar pencabutan hak atas tanah sebagaimana 

yang dikehendaki dalam pasal 18 UUPA. Dalam Peraturan Presiden 
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Nomor 65 Tahun 2006  membatasi kepentingan umum sebagai 

kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Selanjutnya dirinci 

dalam pasal 5 bahwa Pembangunan untuk kepentingan umum yang 

dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, 

meliputi : 

a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang 

atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air 

bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; 

b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan 

lainnya; 

c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 

d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan 

bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; 

e. Tempat pembuangan sampah; 

f. Cagar alam dan cagar budaya; 

g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. 

d. Pengertian Ganti Kerugian 

Masalah pokok yang dihadapi dalam setiap kegiatan yang kita sebut 

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum adalah menyangkut penetapan ganti rugi. Menurut pengertian 
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dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ganti adalah memberikan sesuatu 

atas kehilangan yang diderita orang lain, sedangkan rugi adalah 

pendapatan yang diterima tetapi di bawah harga ketika dia 

mendapatkan barang tersebut. 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 disebutkan dalam 

pasal 1 ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat 

fisik dan/ atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang 

mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain 

yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan 

hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum 

terkena pengadaan tanah. 

Menurut Habibi dalam Limbong (2011:178) bahwa dalam melakukan 

pembayaran ganti kerugian pelepasan hak atas tanah, pemerintah perlu 

memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : 

1) Kesebandingan 

Ukuran kesebandingan antara hak yang hilang dengan 

penggantinya harus adil menurut hukum dan menurut kebiasaan 

masyarakat yang berlaku umum. 

2) Layak 

Selain sebanding ganti rugi harus layak jika penggantian dengan 

hal lain yang tidak memiliki kesamaan dengan hak yang telah 

hilang. 
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3) Perhitungan Cermat 

Penghitungan harus cermat, termasuk didalamnya penggunaan 

waktu, nilai dan derajat. 

Bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik lahan yang 

digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 pasal 13 adalah : (a) Uang; 

(b) Tanah pengganti; (c) Pemukiman kembali; (d) Kombinasi ketiga 

bentuk tersebut; (e) Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan 

umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai 

Harga Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 pasal 

27. Dasar penetapan nilai ganti rugi yang dilakukan oleh Tim Penilai 

Harga Tanah yaitu untuk penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai 

Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan 

memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada 

variabel-variabel sesuai ketentuan dan untuk penilaian harga bangunan 

dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 

tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota 

yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda 

lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman pada standar 

harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. 
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Hasil penilaian sebagaimana dimaksud diatas diserahkan kepada 

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan 

sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah dengan para pemilik lahan. 

e. Pengertian Musyawarah 

Dalam Presiden Nomor 36 tahun 2005 pasal 1 bahwa Musyawarah 

adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling 

memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan 

masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas 

dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai 

tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan 

dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. 

Menurut Limbong (2011:176) bahwa musyawarah dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempunyai dua makna 

penting yaitu : menetukan dapat atau tidaknya pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dilaksanakan dan menentukan bentuk dan 

besarnya ganti rugi yang akan diterima oleh pemegang hak atas tanah. 

2. Prosedur Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam Prosedur Pengadaan Tanah 

adalah sebagai berikut : 
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a. Penetapan Lokasi 

Berdasarkan pasal 4 Penetapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dapat diketahui bahwa 

langkah awal dalam tata cara pengadaan tanah adalah pengajuan 

permohonan penetapan lokasi untuk kepentingan umum kepada Bapak 

Bupati/ Walikota dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/ Kota. Jika tanah tersebut terletak di dua atau lebih 

Wilayah Kabupaten/ Kota maka permohonan penetapan lokasi itu 

diajukan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Permohonan Penetapan Lokasi 

dilengkapi proposal rencana pembangunan, yang menguraikan :  

a. maksud dan tujuan pembangunan; 

b. letak dan lokasi pembangunan; 

c. luasan tanah yang diperlukan; 

d. sumber pendanaan; 

e. analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, 

termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan 

pengendaliannya. 

Setelah menerima permohonan penetapan lokasi maka 

Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari 

aspek : (a) tata ruang; (b) penatagunaan tanah; (c) sosial ekonomi; (d) 

lingkungan; serta (e) penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. 
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Pelaksanaan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan didasarkan 

atas rekomendasi instansi terkait dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bupati/Walikota 

atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

menerbitkan keputusan penetapan lokasi. 

Bagi pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 Ha, setelah menerima 

persetujuan penetapan lokasi pembangunan, Instansi Pemerintah yang 

memerlukan tanah (Pemohon) segera mengajukan permohonan 

pengadaan tanah kepada panitia, sedangkan bagi pengadaan tanah 

skala kecil (1 Ha ke bawah) maka Instansi Pemerintah (Pemohon) 

yang memerlukan tanah dapat melaksanakan secara langsung melalui 

jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak 

tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan 

bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota. 

b. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah 

Untuk pelaksanaan Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 

untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, maka harus 

dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk membantu pengadaan tanah 

bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dengan 

Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 
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Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota paling 

banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut : 

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 Kabupaten/Kota yang terkait 

dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk 

sebagai Anggota. 

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, bertugas : 

a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat; 

b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, 

bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan 

tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; 

c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang 

haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang 

mendukungnya; 

d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana 

dimaksud pada huruf b dan huruf c; 

e. menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, 

dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan 

dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan 
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pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau 

tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi 

pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan 

bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; 

g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan 

dilepaskan atau diserahkan; 

h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para 

pemilik; 

i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak; 

j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas 

pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah 

yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; 

dan  

k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian 

pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk 

wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah 

tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan. 

c. Penyuluhan 

Dalam pasal 19 Penetapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, Panitia Pengadaan Tanah 

Kabupaten/Kota bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah 

melaksanakan penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan 
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tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka 

memperoleh kesediaan dari para pemilik lahan. Penyuluhan 

dilaksanakan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan yang 

dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, dan dalam 

pelaksanaannya dipandu Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota. 

Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil 

Penyuluhan. 

Dalam hal penyuluhan diterima oleh masyarakat, maka dilanjutkan 

dengan kegiatan pengadaan tanah. Jika penyuluhan tidak diterima oleh 

masyarakat, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan 

penyuluhan kembali dengan ketentuan apabila  tetap tidak diterima 

oleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari para pemilik tanah, 

sedangkan lokasinya dapat dipindahkan, instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah mengajukan alternatif lokasi lain. Sedangkan jika 

lokasinya tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain, maka Panitia 

Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada 

Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta untuk menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-

benda Yang Ada Di Atasnya.  
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d. Identifikasi dan Inventarisasi 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2007 pasal 20, jika rencana pembangunan diterima 

masyarakat, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota 

melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan 

dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau 

benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Identifikasi dan 

inventarisasi, meliputi kegiatan : 

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. 

Apabila obyek yang diidentifikasi dan diinventarisasi tidak dapat 

dilakukan dengan efektif oleh Panitia Pengadaan Tanah 

Kabupaten/Kota, maka Panitai Pengadaan Tanan dapat membentuk 
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dan menetapkan satuan-satuan tugas guna membantu tugas Panitia 

Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota. Pemilihan personil satuan tugas 

didasarkan atas kesesuaian antara keahlian anggota satuan tugas 

dengan tugas yang akan dilaksanakan. Hasil pelaksanaan identifikasi 

dan inventarisasi yang dilakukan oleh satuan-satuan tugas merupakan 

tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.  

Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi dituangkan dalam 

bentuk Peta Bidang Tanah dan Daftar yang memuat :  

a. Nama Pemegang Hak Atas Tanah;  

b. Status Tanah dan dokumennya;  

c. Luas Tanah;  

d. Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan 

dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan 

dengan tanah;  

e. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;  

f. Pembebanan Hak Atas Tanah; dan  

g. Keterangan lainnya.  

Peta Bidang Tanah dan Daftar tersebut, oleh Panitia Pengadaan Tanah 

Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, 

dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan 

guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk 

mengajukan keberatan. Apabila terdapat keberatan, Panitia Pengadaan 
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Tanah Kabupaten/Kota meneliti dan menilai keberatan tersebut, dan 

apabila keberatannya dapat dipertanggungjawabkan, maka Panitia 

Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota melakukan perubahan/koreksi 

sebagaimana mestinya, namun bila keberatannya tidak dapat 

dipertanggungjawabkan, maka Panitia Pengadaan Tanah 

Kabupaten/Kota melanjutkan proses pengadaan tanah. Apabila 

keberatan mengenai sengketa kepemilikan, dan atau 

penguasaan/penggunaan atas tanah dan/atau bangunan dan/atau 

tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, 

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengupayakan 

penyelesaian melalui musyawarah. Tapi jika musyawarah tidak 

menghasilkan penyelesaian, Panitia Pengadaan Tanah 

Kabupaten/Kota menyarankan kepada para pihak untuk 

menyelesaikan melalui lembaga peradilan, dan mencatat sengketa atau 

perkara tersebut di dalam Peta Bidang Tanah dan Daftar data tentang 

kepemilikan tanah. 

e. Penunjukan Lembaga /Tim Penilai Harga Tanah 

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menunjuk Lembaga Penilai 

Harga Tanah yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia dan telah ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta untuk menilai harga tanah. Apabila di kabupaten/kota atau di 

sekitar kabupaten/kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga 
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Penilai Harga Tanah, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Tim Penilai Harga Tanah. 

Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah terdiri dari :  

a. unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman;  

b. unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi Pertanahan 

Nasional;  

c. unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;  

d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah;  

e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan 

dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan 

dengan tanah; 

f. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat bila diperlukan. 

f. Penilaian Harga 

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan 

umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai 

Harga Tanah bila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah. 

Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah 

berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai 

nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan 

dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :  

a. lokasi dan letak tanah;  

b. status tanah;  



56 
 

c. peruntukan tanah;  

d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah 

atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;  

e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan  

f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah. 

Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain 

yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala 

Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan 

dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 

tanah, dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan 

peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian diserahkan kepada 

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan 

sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah dengan para pemilik. 

Nilai ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lintas 

Pantai Timur di Kabupaten Lampung Timur mengacu pada Keputusan 

Bupati Lampung Timur Nomor : B.444/15/SK/2008 tanggal 17 

Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan 

Bupati Lampung Timur Nomor : B.152/22/SK/2004 tanggal 30 Juni 

2004 tentang Besarnya Standar Harga Satuan Ganti Rugi Tanam 

Tumbuh dan Bangunan Untuk Pembangunan Jalan Nasional Lintas 

Timur Sumatera Selatan dan Lampung. 
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g. Musyawarah 

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan 

tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai 

rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut dan 

bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. 

Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada 

kesepakatan para pihak, hasil penilaian dan tenggat waktu 

penyelesaian proyek pembangunan. Musyawarah dipimpin oleh Ketua 

atau Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada asasnya dilaksanakan 

secara langsung dan bersama-sama antara instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah dengan para pemilik yang sudah terdaftar dalam 

Peta dan Daftar yang telah disahkan. 

Apabila jumlah pemilik tidak memungkinkan terselenggaranya 

musyawarah secara langsung, bersama-sama dan efektif, musyawarah 

dapat dilaksanakan secara bertahap.  Jika pemilik tidak dapat hadir, 

dapat mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa notariil atau 

dibawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang 

setingkat dengan itu dan Camat. Penerima kuasa, atas nama pemberi 

kuasa berwenang mengambil keputusan untuk mengajukan usul, 

pendapat, keinginan, dan menerima atau menolak bentuk dan/atau 

besarnya ganti rugi, jika dicantumkan secara tegas dalam Surat Kuasa 
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dimaksud. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 (satu) 

orang pemilik. 

Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum di 

lokasi tersebut dianggap telah tercapai kesepakatan, apabila paling 

sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas tanah yang diperlukan 

untuk pembangunan telah diperoleh atau  jumlah pemilik telah 

menyetujui bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. 

Pemilik tanah yang belum bersepakat mengenai bentuk dan/atau 

besarnya ganti rugi yang jumlahnya 25% (dua puluh lima persen) dari 

jumlah pemilik/luas tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah 

Kabupaten/Kota mengupayakan musyawarah kembali sampai tercapai 

kesepakatan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. 

Musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi 

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) 

hari kalender terhitung sejak tanggal undangan musyawarah pertama. 

Apabila lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan secara teknis 

tata ruang, rencana pembangunan telah diperoleh persetujuan 

masyarakat dan kesepakatan lokasi pembangunan telah tercapai 75% 

(tujuh puluh lima persen) serta jangka waktu musyawarah telah 

berakhir, maka instansi pemerintah yang memerlukan tanah 

menyerahkan ganti rugi kepada pemilik dan dibuatkan Berita Acara 

Penyerahan Ganti Rugi atau Berita Acara Penawaran Penyerahan 

Ganti Rugi. Namun bila pemilik tetap menolak penyerahan ganti rugi 
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atau tidak menerima penawaran penyerahan ganti rugi, maka Panitia 

Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Penyerahan 

Ganti Rugi. Tapi bila pemilik tetap menolak, maka berdasarkan Berita 

Acara Penyerahan Ganti Rugi atau Berita Acara Penawaran 

Penyerahan Ganti Rugi dan Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi, 

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan agar 

instansi pemerintah yang memerlukan tanah menitipkan uang ganti 

rugi ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi 

tanah bagi pelaksanaan pembangunan. 

Kemudian Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita 

Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti 

Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan 

Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah 

dan para pemilik. 

h. Penetapan Bentuk dan Besaran Nilai Ganti Rugi 

Berdasarkan Berita Acara dalam musyawarah, Panitia Pengadaan 

Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk 

dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti 

Rugi. Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang 

dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, 

bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan 

besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan 
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Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, 

serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi. 

Keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar 

Nominatif Pembayaran Ganti Rugi, oleh Panitia Pengadaan Tanah 

Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada 

Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk 

dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan 

Tanah Kabupaten/Kota, dapat mengajukan keberatan kepada 

Bupati/Walikota 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. 

Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai 

kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan 

pemilik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari namun sebelum 

memberikan putusan penyelesaian bentuk dan/atau besarnya ganti rugi 

dapat meminta pertimbangan atau pendapat/keinginan dari pemilik 

yang mengajukan keberatan atau kuasanya, Panitia Pengadaan Tanah 

Kabupaten/Kota dan/atau instansi pemerintah yang memerlukan 

tanah.  
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Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam 

Negeri yang mengukuhkan atau mengubah bentuk dan/atau besarnya 

ganti rugi disampaikan kepada pemilik yang mengajukan keberatan, 

instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Panitia Pengadaan 

Tanah Kabupaten/Kota serta berlaku sebagai dasar pembayaran ganti 

rugi bagi pemilik yang mengajukan keberatan. 

Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau 

Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh 

pemilik dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat 

dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri 

Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian 

dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan 

Benda-benda Yang Ada Di Atasnya. 

i. Pembayaran Ganti Rugi 

Yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang 

berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau nazhir bagi 

harta benda wakaf. Untuk 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. Ganti rugi atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau 

benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai 

atau tanah hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak milik 
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atau tanah hak pengelolaan diberikan kepada pemilik bangunan 

dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 

tanah. 

Berdasarkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, 

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada 

instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti 

rugi kepada yang berhak atas ganti rugi dalam jangka waktu paling 

lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan 

apabila bentuk ganti rugi berupa uang atau yang disepakati pemilik 

dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah apabila ganti rugi 

dalam bentuk selain uang. Jika ganti rugi diberikan dalam bentuk 

uang, Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang para 

pihak yang berhak atas ganti rugi untuk menerima ganti rugi sesuai 

dengan yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang ditentukan. 

Undangan untuk menerima ganti rugi harus sudah diterima yang 

berhak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembayaran ganti 

rugi. 

Ganti rugi dalam bentuk selain uang diberikan dalam bentuk :  

a. tanah dan/atau bangunan pengganti atau pemukiman kembali, 

sesuai yang dikehendaki pemilik dan disepakati instansi 

pemerintah yang memerlukan tanah;  
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b. tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya dengan nilai 

paling kurang sama dengan harta benda wakaf yang dilepaskan, 

bagi harta benda wakaf;  

c. recognisi berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain 

yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat, untuk 

tanah ulayat; atau  

d. sesuai keputusan pejabat yang berwenang, untuk tanah Instansi 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Ganti rugi dalam bentuk uang, dibayarkan secara langsung oleh 

instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak, 

disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota. Apabila 

yang berhak atas ganti rugi dikuasakan kepada orang lain, surat kuasa 

untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan 

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau bagi daerah yang terpencil 

surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala 

Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat dengan 

ketentuan seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari 1 

(satu) orang yang berhak atas ganti rugi.  

j. Penitipan Ganti Rugi 

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan kepada 

instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk menitipkan ganti 

rugi uang ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak 

tanah bagi pelaksanaan pembangunan dalam hal :  
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a. yang berhak atas ganti rugi tidak diketahui keberadaannya;  

b. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang 

berkaitan dengan tanah, sedang menjadi obyek perkara di 

pengadilan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap;  

c. masih dipersengketakan kepemilikannya dan belum ada 

kesepakatan penyelesaian dari para pihak; dan  

d. tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang 

berkaitan dengan tanah, sedang diletakkan sita oleh pihak yang 

berwenang. 

Untuk dapat menitipkan ganti rugi, instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi 

pelaksanaan pembangunan. Permohonan penetapan penitipan, dengan 

melampirkan :  

a. nama yang berhak atas ganti rugi yang ganti ruginya dititipkan;  

b. undangan penerimaan pembayaran ganti rugi; dan  

c. surat-surat :  

1) Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi;  

2) Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan 

Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi;  
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3) Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam 

Negeri; 

4) Keterangan dan alasan hukum penitipan ganti rugi; dan  

5) Surat-surat lain yang berhubungan dengan penitipan ganti rugi.  

k. Pelepasan Hak 

Bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi dalam 

bentuk uang, maka :  

a. instansi pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda 

terima pembayaran ganti rugi;  

b. yang berhak atas ganti rugi membuat surat pernyataan 

pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah 

dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain 

yang berkaitan dengan tanah;  

c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara 

Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau 

Penyerahan Tanah. 

Jika ganti rugi dalam bentuk selain uang, maka apabila yang berhak 

atas ganti rugi telah menandatangani kesepakatan maka dilanjutkan 

dengan penandatanganan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak 

atas tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman 

dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah untuk 

kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Apabila 

tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
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kepentingan umum merupakan harta benda wakaf, maka 

pelepasan/penyerahan untuk kepentingan instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah baru dapat dilakukan setelah mendapat ijin tertulis 

dari Pejabat atau Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang wakaf.  

Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas 

tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib 

menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah 

Kabupaten/Kota, berupa :  

a. sertipikat hak atas tanah dan/atau dokumen asli pemilikan dan 

penguasaan tanah;  

b. akta-akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah 

yang bersangkutan;  

c. akta-akta lain yang berhubungan dengan tanah yang 

bersangkutan; dan  

d. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah 

setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa 

tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan. 

Jika dokumen asli tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti 

rugi wajib melampirkan :  

a. Surat Keterangan dari kepolisian setempat; dan/atau  
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b. Berita Acara Sumpah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; 

dan/atau  

c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah 

kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui 

oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang setingkat dengan itu. 

Berdasarkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah 

atau penyerahan tanah dan/atau Penetapan Pengadilan Negeri, maka :  

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mencatat hapusnya 

hak atas tanah yang dilepaskan atau diserahkan pada buku tanah, 

sertipikat, dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya;  

b. Jika tanah yang diserahkan belum bersertipikat, pada asli surat-

surat tanah yang bersangkutan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota dicatat bahwa hak atas tanah tersebut telah 

diserahkan atau dilepaskan, untuk dicatat pada Daftar Tanah;  

c. Jika tanah yang diserahkan belum bersertipikat, pada buku-buku 

administrasi di Desa yang bersangkutan dicatat dan dicoret oleh 

Kepala Desa/Lurah dengan menyebutkan ; “hak atas tanah yang 

bersangkutan telah diserahkan kepada Pemerintah/Pemerintah 

Daerah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan 

umum”.  
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l. Pemberkasan Dokumen Pengadaan Tanah 

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah, Panitia Pengadaan 

Tanah Kabupaten/Kota melakukan pemberkasan dokumen pengadaan 

tanah untuk setiap bidang tanah, yang terdiri dari :  

a. proposal rencana pembangunan;  

b. Keputusan penetapan lokasi;  

c. Peta Bidang Tanah, Daftar Pemilikan Tanah, dan Daftar 

Pemilikan Bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain 

yang berkaitan dengan tanah;  

d. pengumuman Peta Bidang Tanah, Daftar pemegang hak atas 

tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dan Daftar Pemilikan Bangunan dan/atau tanaman 

dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;  

e. Keputusan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar 

Nominatif Pembayaran Ganti Rugi;  

f. surat undangan musyawarah;  

g. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi 

Pembangunan;  

h. bukti pembayaran dan penerimaan ganti rugi;  

i. bukti penitipan uang ganti rugi di pengadilan negeri;  

j. Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah;  

k. Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi;  
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l. surat-surat pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan 

tanah, bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain 

yang berkaitan dengan tanah; dan  

m. dokumen lain yang terkait. 

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan melampirkan dokumen tersebut 

di atas dan menyerahkannya kepada :  

a. instansi pemerintah yang memerlukan tanah, berupa dokumen 

asli;  

b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, berupa rekaman dokumen 

asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;  

c. Instansi induk yang memerlukan tanah, berupa rekaman dokumen 

asli yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;  

d. Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta, berupa rekaman dokumen asli yang dilegalisasi 

oleh pejabat yang berwenang.  

E. Kerangka Pikir 

Kebutuhan masyrakat terhadap prasarana transportasi terutama jalan semakin 

lama semakin meningkat, hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk dan 

jumlah kendaraan yang terus meningkat. Agar kebutuhan  fasilitas umum 

berupa jalan dapat terpenuhi maka Kementrian Pekerjaan Umum melalui 

SNVT Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung membangun 

jalur alternatif baru dari Lampung menuju provinsi lain di utara Pulau 



70 
 

Sumatera yaitu Jalan Lintas Pantai Timur yang melintasi Kabupaten 

Lampung Timur. 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur di  

Kabupaten Lampung Timur atas permohonan dari SNVT Pelaksana Jalan 

Nasional Wilayah I Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Kabuapten 

Lampung Timur. Proses Pengadaan Tanah mengacu Peraturan Presiden 

Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 65 Tahun 2006 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.  

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 03 Tahun 2007 bahwa tata cara pengadaan tanah diawali dengan 

pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota dengan Keputusan 

Bupati/Walikota. Panitia Pengadaan Tanah memiliki tugas melakukan pengadaan 

tanah mulai dari tahapan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang 

rencana kegiatan pengadaan tanah kepada masyarakat pemilik lahan sampai dengan 

penyerahan atau pelepasan hak. 

Namun pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur di 

wilayah Kabupaten Lampung Timur mengalami kendala yaitu pada Ruas 
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Jalan Way Jepara–Way Sekampung/Bunut dikarenakan peleksanaan 

pengadaan tanahnya yang dimulai sejak tahun 2008 belum selesai sebab 

masih ada 194 bidang yang pemilik lahannya belum menerima besaran nilai 

ganti rugi sehingga permasalahan ini harus dimediasi oleh Ombudsman 

Republik Indonesia 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya analisa tentang 

implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lintas 

Pantai Timur di wilayah Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari teori 

implementasi kebijakan yang meliputi antara lain komunikasi, sumber daya , 

disposisi, struktur birokrasi maupun lingkungan kebijakan sehingga kedepan 

diharapkan tahapan pengadaan tanah yang dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
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Teori Implementasi 

Kebijakan 

Fakta 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Ruas Jalan 

Way Jepara – Way Sekampung / Bunut Kabupaten Lampung Timur 

Implementasi Kebijakan Publik 

Yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan 

 

Komunikasi 

Sumber 

Daya 

Struktur 

Birokrasi 

Lingkungan 

Kebijakan 

 

Disposisi 

Normatif : 

1. Peraturan Presiden Nomor 36 

Tahun 2005 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 

2006 

2. Peraturan Kepala BPN No 3 

tahun 2007 

Faktual : 

1. Sejak tahun 2008 sampai 

sekarang pembebasan lahan 

belum selesai; 

2. 194 bidang tanah yang 

pemiliknya belum menerima 

besaran nilai ganti rugi; 

3. Mediasi oleh Ombudsman RI 


