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Ditetapkannya kebijakan pemerintah dalam perlindunganuntuk proyek 

pembangunan Jalan Layang (Fly Over) di Kota Bandar Lampung ini sesuai UU 

No. 22 Tahun 2009. Masalah dalam penelitian iniadalah kebijakan Pemerintah 

Kota Bandar Lampung dalam pembangunan fly Over menurut persepektif 

perlindungan peruntukan hak atas tanahdan untuk mengetahui faktor penghambat 

Pemerintah kota Bandar Lampung dalam pembangunan Fly Over menurut 

persepektif perlindungan peruntukan hak atas tanah.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan 

empiris yaitu dengan melihat pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan 

Fly Overdi Kota Bandar Lampung yang kemudian disesuaikan dengan UU No.22 

Tahun 2009.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah menetapkan kebijakannya atas 

perlindungan hukum dalam pengadaan tanah masyarakat untuk kepentingan 

umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1961. Pemerintah memberikan ganti rugi atas tanah 

masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum yang diatur dalamPasal 36 

UU 2/2012. Dalam pembangunan Fly Over di Kota Bandar Lampung terdapat 

faktor penghambat yang memperlambat kerja Pemerintah yaitu tidak adanya 

pembebasan lahan dalam pembangunan Fly Overdan Ganti rugi pengadaan tanah 

masyarakat, permasalahan pokok dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum adalah mengenai penetapan besarnya 

ganti kerugian. 

 

Diharapkan ganti kerugian tersebut selain pembayaran dengan nilai uang juga 

harus  dapat  memberikan kelangsungan  hidup  yang lebih baik dari tingkat 

kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, sehingga 

menghasilkan suatu ganti rugi yang seimbang. 

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Fly Over, Hak Atas Tanah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

 

Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan 

tanah bersifat abadi. 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.  

 

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 sebesarbesarnya kemakmuran 

rakyat. Hal ini dengan jelas mengandung amanat konstiusional yang sangat 

mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus dapat 

mendatangkan kesejahteraan yang sebesarbesarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan merupakan sebuah 

keniscayaan.  
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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 UUPA, 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.  

 

Sedangkan kebutuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya intensitas pembangunan. 

Sedalam berapa tubuh bumi dan setinggi berapa ruang yang bersangkutan boleh 

digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, 

perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang 

haknya serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
1
. 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.  

 

Maka Dari itu, negara berkewajiban merumuskan dan terus memperbaiki 

peraturan perundang-undangan pengadaan tanah terkait tuntutan kebutuhan tanah 

                                                 

1
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta : Djambatan,, 2005), hlm 262. 
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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 tanah, bangunan, tanam tumbuh, 

dan benda-benda yang berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah. Maka dari itu 

harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan 

datang. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling 

dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh 

karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna 

kepentingan umum.
2
 Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan 

mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk 

tanah atau fasilitas lain.  

 

Pada dasarnya, secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada 

perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual 

miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah 

selama itu dikuasainya.
3
 Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam 

bahwa tanah di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial 

yang berarti hak atas tanah tidak mutlak. Namun demikian negara harus menjamin 

dan menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya 

yang dijamin oleh undang-undang.
4
  

                                                 

2
 http://repository.unair.ac.id/11265/1/gdlhub-gdl-s1-2011-sunardiirw-19136-fh.89-11-k.pdf, pada 

tanggal 10 april 2017. 
3
 Notonegoro, Politik Hukum dan Perkembangan Agraria di Indonesia, Jakarta : PT. Bina Aksara 

4
 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 82. 

http://repository.unair.ac.id/11265/1/gdlhub-gdl-s1-2011-sunardiirw-19136-fh.89-11-k.pdf
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Hal ini berarti nilai ekonomis hak atas tanah akan berbeda dengan hak yang 

melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang diberikan atas tanah 

itu juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda 

itu. Namun demikian, di dalam Pasal 18 UUPA  negara mempunyai wewenang 

untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan baik dengan pencabutan hak maupun dengan pengadaan 

tanah. Masalah pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di 

dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan 

pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa 

tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu satu-satunya cara 

yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik 

yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak 

lainnya menurut UUPA.  

 

Proses pengadaan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti 

rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan 

dan data-data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. 

Sehingga apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 

ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan 

dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Jadi dengan 

demikian tanah mempunyai arti dan peranan penting dalam hidup dan kehidupan 

manusia karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung dengan tanah
5
. 

                                                 

5
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya 

Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Yogyakarta : Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada Bulak Sumur, 1977), hlm 6. 
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Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan agar pembangunan nasional khususnya 

pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah dapat dilakukan 

dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan pengadaan tanahnya.  

 

Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memeperhatikan peran 

dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap 

hak-hak yang sah atas tanah. Demikian pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan ditempuh dengan jalan 

musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.  

Apabila pengadaan tanah melalui musyawarah tidak mendapatkan jalan keluar 

antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, sedangkan tanah tersebut 

akan digunakan untuk kepentingan umum, maka dapat ditempuh dengan cara 

pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1961 di dalam Pasal 6 dan 8, Tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah 

Dan Benda Benda Yang Ada Di atasnya. pembangunan fly over sebagai salah satu 

fasilitas umum di Kota Bandar Lampung, merupakan salah satu hal penting yang 

harus didirikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung Untuk memperlancar arus 

lalu lintas bagi kepentingan masyarakat, di karnakan tingkat kendaraan di Kota 

Bandar Lampung yang semakin meningkat.  

Sedangkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Fly Over di 

Kota Bandar Lampung ini pada dasarnya dilaksanakan oleh Pemerintah guna 

menunjang usaha Pembangunan Nasional untuk meningkatkan Kesejahteraan 

masyarakat, namun setelah dibangunnya Fly Over mereka yang mempunyai 

tanah-tanah disekitar fly over berdampak negatif terhadap usaha mereka, maksud 

dari dampak negatif itu seperti mereka yang mempunyai usaha-usaha dan toko-
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toko untuk kehidupan mereka atau keluarga sudah tidak aktif dan produktif lagi 

seperti biasanya bahkan tutup dan merugikan materil maupun imateril, padahal 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri, bukan sebaliknya merugikan bahkan sampai 

menyengsarakan masyarakat. Kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum sekarang ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum . 

 

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menentukan 

bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 

memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak”. 

Dalam Pasal 35 sampai Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang 

melindungi pemilik tanah yang berhak tetapi keberatan dalam pembangunan atas 

penetapann lokasi pembangunan.  Kemudian Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 

71 Tahun 2012 menentukan bahwa apabila tidak terjadi suatu kesepakatan 

didalam musyawarah dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi maka 

Panitia Pengadaan Tanah akan menitipkan ganti rugi kepada ketua Pengadilan 

Negeri yang wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Ditinjau dari 

makna ketentuan tersebut dapat dikatakan terdapat unsur pemaksaan dari 

pemerintah untuk mendapatkan tanah hak milik tersebut.  

 

Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

melarang tindak kesewenang-wenangan, seperti yang tertuang dalam ketentuan 
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Pasal 28 huruf h ayat (4) yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak 

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih 

secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 

 

Pembangunan untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 18 

menyebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan 

Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, 

dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan 

Undang-Undang. Sedangkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah tidak ada kejelasan 

mengenai kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam hal pengadaan tanah bagi 

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

menganalisi permasalahan terhadap solusi atau peranan pentinng pemerintah 

terhadap masyarakat yang tanah nya di ambil mau pun tidak untuk pembangunan 

fly over yang terdampak maupun tidak terdampak, tapi berimbas terhadap tempat 

usaha mereka yang  ada di sekitaran fly over Gajah Mada. Dengan demikian, 

Penulis tertarik mengangkat judul Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan 

Fly Over : Persepektif Perlindungan Peruntukan Hak Atas Tanah. 
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1.2  Permasalahan  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalaha 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung dalam 

pembangunan fly Over menurut persepektif perlindungan peruntukan hak atas 

tanah ? 

b. Apakah faktor penghambat Pemerintah kota Bandar Lampung dalam 

pembangunan Fly Over menurut persepektif perlindungan peruntukan hak atas 

tanah ? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk:  

a. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung dalam 

pembangunan Fly Over menurut persepektif perlindungan peruntukan hak atas 

tanah. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kebijakan Pemerintah kota Bandar 

Lampung dalam pembangunan Fly Over menurut persepektif perlindungan 

peruntukan hak atas tanah. 

 

 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian   

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian dalam hal ini adalah:  

a. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum 

administrasi negara dalam kaitannya dengan peranan dan solusi terhadap 
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masyarakat yang berdampak maupun tidak, akibat pembangunan fly over 

bagi kepentingan umum.  

b. Secara praktis suatu penelitian data yang telah di dapat sesuai atau tidak 

dengan kerja pemerintah kota Bandar Lampung ini juga diharapkan kepada 

masyarakat dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal mengetahui dari 

pelaksanaan pengadaan tanah bagi masyarakat. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan 

2.1.1 Pengertian Kebijakan 

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau 

organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Dalam 

meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai 

kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut amara raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan 

strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.
1
 

Sejalan dengan dikemukakan oleh Dr. SP. Siagian, MPA dalam proses pengelolahan 

Pembangunan Nasional, bahwa Kebijaksanaan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya 

mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu 

tujuan yang di tetapkan sebelumnya.”
2
 Jadi kebijakan atau kebijaksanaan adalah suatu 

rangkaian keputusan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan itu diambil. 

Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pebuatan kebijakan, yaitu : 

a. Adanya pengaruh tekanan dari luar. 

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme). 

c. Adanya pengaruh sifat pribadi. 

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar . 

                                                           
1
AG. Subarsono, 2006, Analisis Kebijakan Publik. Hlm 17 

2
Lijan Poltak Sinambelu, Reformasi Pelayanan Publik. Hlm 49 
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e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.
3
 

Faktor-faktor tersebut mempengari arah kebijakan, dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan 

akan selalu mendapatkan pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang tidak menginginkan 

kebijakan yang telah di tentukan atau dibuat oleh pemerintah. Pada dasarnya kebijakan umum 

dibedakan menjadi tiga macam, Adapun macam-macam dari kebijakan yaitu : 

a. Kebijakan Umum Ekstraktif 

Kebijakan Umum Ekstaktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan 

sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif, 

iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolahan sumber alam yang terkandung 

dalam wilayah negara. 

b. Kebijakan Umum Distributif  

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-

sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada 

semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian 

cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan sekala prioritas 

yang di tetapkan atau di sesuaikan dengan situati yang dihadapi. 

c. Kebijakan Umum Regulatif 

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. kebijakan 

umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi 

oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara.
4
 

Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk halayak kepentingan umum. 

 

                                                           
3
AG Subarsonio, Op.Cit, hlm 25 

4
H.S, Sunardidan Tri Purwanto, Bambang. 2006. PendidikanKewarganegaraan.Solo : Global. Hal : 75 
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2.1.2 Kebijakan Publik 

Dalam kehidupan yang modern sekarang ini kita tidak dapat lepas dari apa yang di sebut 

dengan Kebijakan Publik. Kebijakan-Kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang 

kesejahteraan sosial, bidan kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan 

nasional dan lain sebagainya. Namun keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut boleh 

dikatakan seimbang dengan kegagalan yang terjadi. Oleh sebab itu luasnya dimensi yang di 

pengaruhi oleh kebijakan publik 

Beberapa definisi yang di berikan oleh Robert Eyeston tentang kebijakan publik secara luas 

adalah kebijakan publik dapat di defenisikan sebagai “Hubungan suatu unit pemerintahan 

dengan lingkunganya”. Selanjutnya carl fried memandang kebijakan sebagai suatu arah 

tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu 

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap 

kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu 

tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Selain itu, gagasan 

bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud tertentu. Selain itu, gagasan 

bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapat 

perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang penting, 

sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam 

definisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami. 

Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan 

mentiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata 

lain bahwa proses adalah keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis. 

Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik dapat di tawarkan oleh 

Carl Freadrich yang mengatakan bahwa, Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan 
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/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinkan 

(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam 

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaskud. 

Menurut david Easton dalam bukunya yang berjudul The Political System memberikan 

definisi tentang kebijakan publik yaitu “Penalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada 

seluruh masyarakt”.
5
 

Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan 

publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “whatever goverment choose to do 

or no to do”, artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan. 

Dalam kaitanya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik 

utama suatu definisi, yaitu : 

a. Pada umumnya kebijakan publik perhatianya ditujukan pada tindakan yang mempunyai 

maksud dan tujuan tertentu dari pada perubahan atau acak. 

b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan 

oleh pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah-pindah. 

c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam 

mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan 

maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. 

d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan publik 

melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam menangani suatu 

permasalahan, Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat 

                                                           
5
David Easton. 1953. The Political System. Hlm 129  
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pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun 

padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. 

e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan 

tindakan yang bersifat memerintah. 

Dengan demikian kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga 

pemerintahan, baik pejabat maupun instasi pemerintahan yang merupakan pedoman, 

pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai 

kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan. 

Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat berperan penting dalam 

pengimplementasian kebijakan atau pelaksanaanya, sehingga nanti pada akhirnya dibuat 

suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut efektif atau tidak dan apakah kebijakan 

tersebut sudah sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut atau tidak. Hal ini merupakan 

elemen penting dalam analisis kebijakan. 

2.1.3 Implementasi Kebijakan 

makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksaakan 

keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). 

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan 

badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin 

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara 

menstruktur/mengatur proses implementasinya. 
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Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu,biasanya diawali dengan tahapan 

pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan 

keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu 

kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya program (kebijaksanaan) yang 

dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan,adanya unsur pelaksana 

(implomenter) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakasanaan 

tersebut. Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena 

tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu 

dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. 

George Edwards III (1980) mengungkapkan ada empat faktor dalam mengimplementasikan 

suatu kebijakan publik yaitu : 

a. Komunikasi 

 Dalam variable komunikasi, secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam 

proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut 

Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa 

mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. 

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil 

yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. 

Komunikasi harus akurat, dalam proses transmisi akan banyak hambatan-hambatan yang 

menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan akan menghalangi pelaksanaan 

kebijakan. Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan 

adalah persoalan konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan 
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membingungkan dan menghalangi staf administrasi dan menghambat kemampuan untuk 

melaksanakan kebijakan secara efektif. 

b. Sumber daya 

Sumber-sumber disini dimaksudkan sebagai sumbe untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan sehingga implementasi kebijakan berjalan secara efektif. Sumber-sumber yang 

penting meliputi staf yang memadai disertai dengan keahlianya, informasi, wewenang, 

dan fasiltas-fasilitas yang di perlukan untuk melaksanakan pelayanan publik. Tampa 

adanya sumber-sumber,kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas hanya 

akan jadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya. 

c. Disposisi atau prilaku 

Kecenderungan dari pelaksanaan kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai 

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Mengingat pentingnya 

kecenderungan bagi implementasi kebijakan yang efektif, maka akan timbul dampak dari 

kecenderungan tersebut dalam implementasi kebijakan. Menurut Edwards dampak dari 

kecenderungan yaitu terdapat kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena 

mendapat dukungan dari pelaksanaan kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain 

mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksanaan 

kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksanaan. 

Kecenderungan yang menghalangi implementasi bila para pelaksana tidak sepakat 

dengan substansi suatu kebijakan. Implementasi tersebut dihambat oleh keadaan-keadaan 

yang sangat kompleks. 

d. Struktur birokrasi 

birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksanaan kebijakan. Pada 

dasarnya, para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai 

cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukanya, tetapi dalam pelaksanaanya 
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masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dalam menjalankan kegiatan tersebut. 

Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja 

ukuran-ukuran dasar atau sering disebut Standard Operating System (SOP) dan 

fragmentasi. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai 

pengaruh penting pada implementasi. Salah satunya dari aspek-aspek struktural paling 

dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasar (SOP). Sedangkan sifat 

kedua dari struktur organisasi organisasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan 

yaitu fragmentasi organisasi. Fragmentasi organisasi ini akan mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap implementasi kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-

pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. 

Adanya interaksi mengenai beberapa hubungan dari faktor-faktor  yang akan menjelaskan 

peranan masing-masing  dalam proses implementasi. Komdisi seperti ini akan berpengaruh 

terhadap faktor-faktor komunikasi, sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan dan struktur 

birokrasi pada pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, disamping itu secara langsung dapat 

mempengaruhi implementasi.  

Keempat faktor tersebut secara berkesinambungan bekerja dan berinteraksi satu sama lain 

agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. 

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa di katakan sebagai sebuah proses 

pengumpulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan diikuti dengan penentuan 

tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. 

Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan 

yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan 

menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil 
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sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan 

setelah sebuah kebijakan diputuskan. 

Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 

variable,yaitu; 

a. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 

harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak 

diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi 

dari kelompok sasaran. 

b. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi 

tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya 

manusia,yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 

c. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 

komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. 

d. Struktur organisasi, merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, 

memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada. 

Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi 

kebijakan meliputi tiga unsur yakti tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga 

administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial 

politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stakeholder tersebut. Interaksi ketiga 
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unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan 

maupun yang tidak diharapkan. 

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari 

pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau 

rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasik 

2.1.4 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan 

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya 

tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy membagi tahap implementasi dalam 

dua bentuk, yaitu:  

a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya 

suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, 

misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.  

b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan 

dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.
6
 

Dalam konteks ini kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk kebijakan yang 

bersifat non-self-executing, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak 

supaya tujuan tercapai. Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengemukakan 

sejumlah tahap implementasi sebagai berikut: Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :  

a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;  

b. Menentukan standar pelaksanaan;  

c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.  

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber 

daya, prosedur, biaya serta metode; Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan :  

                                                           
6
M. Irfan, Islamy, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Hlm 102 
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a. Menentukan jadwal;  

b. Melakukan pemantauan;  

c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.  

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang 

sesuai, dengan segera.
7
 

 

2.2  Pengadaan Tanah  

2.2.1 Pengertian Pengadaan Tanah  

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.3 Sebelumnya, di Indonesia pengadaan tanah khususnya 

bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal tersebut 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 Angka 3. Namun, dengan 

dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari 

Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, maka pengadaan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah 

daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.  

2.2.2Tata Cara Pengadaan Tanah  

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan 

ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-

                                                           
7
Wahab, Solichin Abdul, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Rineka Cipta 1990),Hlm 36 
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benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah dapat dilakukan oleh pihak swasta dan 

pemerintah. 

Dalam hal pengadaan tanah oleh pihak swasta, maka cara-cara yang dilakukan adalah melalui 

jual-beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 

yang dapat dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan (misalnya: antara 

pengembang dengan pemegang hak) dengan pemberian ganti kerugian yang besar atau 

jenisnya ditentukan dalam musyawarah. 

Sedangkan dalam hal pengadaan tanah oleh pemerintah atau pemerintah daerah 

untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan 

cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau juga dengan pencabutan hak atas tanah. 

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa pengaturan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum ditegaskan sebagai berikut: 

Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan 

Pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu 

Selanjutnya mengacu pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 

Penataan Ruang, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk : 

a.Mengetahui rencana tata ruang; 

b.Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang; 
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c.Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. 

Pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dilakukan 

melalui musyawarah dengan tujuan memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan 

pembangunan di lokasi yang ditentukan, beserta bentuk dan besar ganti kerugian. 

Proses musyawarah yang dilakukan oleh panitia pembebasan tanah dan pemegang hak 

ditujukan untuk memastikan bahwa pemegang hak memperoleh ganti kerugian yang layak 

terhadap tanahnya. Ganti kerugian itu dapat berupa uang, tanah pengganti (ruilslag), 

pemukiman kembali (relokasi) atau pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi 

masyarakat setempat. 

Di satu sisi proses pengadaan tanah bukanlah hal yang mudah dan sederhana, untuk itu 

diperlukan tim pengadaan tanah. Susunan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten atau Kota 

terdiri sebagai berikut: 

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota. 

b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat  sebagai wakil ketua merangkap anggota. 

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

merangkap anggota. 

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

pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota. 

 Susunan Panitia Pengadaan Tanah Provinsi terdiri sebagai berikut: 

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota. 
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b. Pejabat daerah di Provinsi yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai wakil ketua 

merangkap anggota 

c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau pejabat yang ditunjuk 

sebagai sekretaris merangkap anggota. 

d. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Provinsi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah 

atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota. 

Faktor penunjang keberhasilan dalam pengadaan tanah , baik olehpihak swasta maupun pihak 

pemerintah yang memerlukan pengadaan tanah tersebut adalah keahlian dalam memperoleh 

informasi mengenai kondisi psikologis dari pemegang hak, latar belakang dan nilai historikal 

tanah tersebut agar dapat melakukan pendekatan serta memperhitungkan ganti kerugian yang 

sesuaidan wajar kepada para pemegang hak yang bersangkutan
8
. 

2.2.3 Pengertian Fasilitas umum/ Kepentingan umum  

Selain Pengadaan tanah, perlu juga diketahui pengertian tentang kepentingan umum, 

mengingat pengadaan tanah di Indonesia senantiasa ditujukan untuk kepentingan umum. 

Memberikan pengertian tentang kepentingan umum bukanlah hal yang mudah. Selain sangat 

rentan karena penilaiannya sangat subektif juga terlalu abstrak untuk memahaminya. 

Sehingga apabila tidak diatur secara tegas akan melahirkan multi tafsir yang pasti akan 

berimbas pada ketidakpastian hukum dan rawan akan tindakan sewenang-wenang dari 

pejabat terkait. Namun, hal tersebut telah dijawab dalam Perpres No 71 Tahun 2012 yang 

kemudian dirampingkan oleh Perpres 148 Tahun 2015 dimana telah ditentukan secara 

limitatif dan konkret pengertian dari kepentingan umum yaitu :  

                                                           
8
https://www.hukumproperti.com/pertanahan/tata-cara-pengadaan-tanah/ 

https://www.hukumproperti.com/pertanahan/tata-cara-pengadaan-tanah/
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a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang 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.  

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh 

pemerintah untuk kepentingan umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk 

kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan 

sosial. Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres No.55/1993 yang dimaksud dengan Pengadaan 

Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti 

kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan 

tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah 

tersebut, tidak dengan cara lain selain pemberian ganti kerugian. Dan menurut Pasal 1 angka 

3 Perpres No.71/2012 yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau 

menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau 

dengan pencabutan hak atas tanah.  

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah menurut Perpres No.71/2012 dapat 

dilakukan selain dengan memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan untuk dapat 

dilakukan dengan cara pelepasan hak dan pencabutan hak atas tanah. Sedangkan menurut 

Pasal 1 angka 3 Perpres No.148 Tahun 2015, yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah 
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adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian 

kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah menurut 

Perpres No.148/2015 selain dengan memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan untuk 

dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak.  

2.2.4 Macam-macam Fasilitas Umum/Kepentingan Umum  

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) digunakan untuk pembangunan: 

    

 

a. pertahanan dan keamanan nasional; 

   b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan 

fasilitas operasi kereta api; 

    c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan 

air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; 

    d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

    e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

    f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 

    g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 

    h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 

    i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

    j. fasilitas keselamatan umum; 
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    k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

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

    m. cagar alam dan cagar budaya; 

    n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; 

    o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta 

perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; 

    p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; 

    q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan 

    r. pasar umum dan lapangan parkir umum. 

     

2.3 Hak Atas Tanah  

Sebelum masuk pada pembahasan berikut ini maka terlebih dahulu diuraikan tentang 

pengertian hak atas tanah. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat 

penting, oleh karena sebagian besar kehidupan manusia adalah bergantung kepada tanah. 

Tanah sebagai suatu benda yang bersifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan 

dimasa yang akan datang, sebab tanah merupakan tempat bermukim bagi umat manusia, di 

samping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah seperti petani, tanah 

juga dipergunakan sebagai tempat persemayaman terakhir bagi orang yang meninggal dunia. 

Mengingat kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat disebabkan pertambahan 

penduduk dan kemajuan teknologi yang selalu membutuhkan tanah maka diperlukan suatu 

pengaturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah, yang dengan singkat disebut Hukum 

Tanah.  
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Hukum Tanah di Indonesia saat ini adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Undang-undang ini tidak hanya mengatur tanah saja akan tetapi termasuk di dalamnya bumi, 

air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, maka 

Hukum agraria tersebut memberikan pengertian bumi, air dan ruang angkasa sebagai berikut : 

" Bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di 

bawah air, air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, ruang 

angkasa, ialah ruang di atas bumi dan air ".
9
 

Dari uraian tersebut nampak bahwa Hukum Agraria meliputi Hukum Tanah atau Hukum 

Tanah termasuk sebagian dari Hukum agraria. Berdasarkan hak menguasai dari Negara, 

seperti yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa 

bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pemerintah memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang atau kepada suatu badan 

hukum.  

Pemberian hak itu berarti pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah dalam batas-

batas yang diatur oleh peraturan perundangan. Tanah adalah permukaan bumi, maka hak atas 

tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja sedangkan benda-benda lain di 

dalam tanah umpamanya bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk. Hal 

yang terakhir ini diatur khusus dalam beberapa peraturan perundangan lain, yaitu 

undangundang-undang tentang ketentuan pokok pertambangan.
10

 

Setelah hak atas tanah diberikan kepada seseorang maupun kepada suatu badan hukum, maka 

terjadilah suatu hubungan hukum antara pemilik tanah atau terhadap yang berhak atas tanah. 

                                                           
9
 K. WantjikSaleh, HakAndaAtas Tanah, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10. 

10
5 Ibid, hlm. 15. 
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Dengan adanya hubungan hukum ini, maka yang mempunyai hak dapat melakukan perbuatan 

hukum terhadap tanahnya seperti mengadakan jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, 

hibah dan lain sebagainya.  

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 bahwa yang dapat mempunyai hak atas tanah 

secara penuh adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang 

bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya untuk dirinya sendiri maupun untuk 

keluarganya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka seseorang atau Badan Hukum yang mempunyai suatu hak, 

oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau 

mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula memelihara termasuk untuk menambah 

kesuburan tanahnya dan mencegah kerusakan tanah tersebut. 

Hak pertuanan ini, yang dinamakan hak ulayat tidak melekat pada perseorangan (individu), 

melainkan pada suatu persekutuan seperti desa di Jawa. Hak ini oleh Van Vollenhoven 

disebut beschikkingsrecht.
11

 

2.3.1 Macam-macam Hak Atas Tanah  

Pada dasarnya penguasaan hak atas tanah dilakukan atau diurus langsung oleh pihak yang 

bersangkutan untuk mendapatkan haknya. Pengurusan hak atas tanah itu sendiri adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh pemegang atau calon pemegang hak untuk memperoleh hak-

haknya atas tanah sesuai hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Adapun macam-

macam hak atas tanah menurut UUPA adalah sebagai berikut : 

a. hak milik, 

b. hak guna-usaha, 

                                                           
11

WirjonoProdjodikoro, HukumPerdataTentangHakAtas Benda, PT. Internasa, Jakarta, 2000, hlm. 26. 
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c. hak guna-bangunan, 

d. hak pakai, 

e. hak sewa, 

f. hak membuka tanah, 

g. hak memungut-hasil hutan, 

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan 

dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

a. Hak Milik 

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

tanah, dengan mengingat bahwa hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Hanya Warga negara 

Indonesia lah yang dapat mempunyai hak milik tanah sehingga Warga Negara Asing tidak 

dapat mempunyai tanah dengan hak milik. 

Hak milik terhapus hapus bila: 

a. tanahnya jatuh kepada negara, 

a. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 

b. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 

c. karena diterlantarkan; 

d. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). 

b. tanahnya musnah 

b. Hak pakai 

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban 
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yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-

menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 

jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 

c.  Hak sewa untuk bangunan 

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak 

mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada 

pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. 

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah: 

a)      warga-negara Indonesia; 

b)      orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

c)       badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia; 

d)      badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

d.  Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. 

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga-negara 

Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut 

hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. 

2.4 Landasan Hukum Pengadaan Tanah  

Landasan hukum tentang Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pengadaan 

Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan FlyOver  Bagi Masyarakat yaitu :  
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1.Undang-undang dasar 1945 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Undang-undang Pokok Agraria 

Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum . 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Undang-undang No 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara 

Pembebasan Tanah. 

Undang-undang No 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas 

Tanah. 

4. Keppres No. 55 Tahun 1993  

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Keppres No. 55 Tahun 1993, yang dimaksud 

dengan adalah kepentingan untuk seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan ini hanya untuk 

pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa: “pembangunan untuk kepentingan 

umum berdasarkan Keputusan Presiden ini dibatasi untuk kegiatan pembangunan yang 

dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari 

keuntungan” Sehingga menurut Keppres No.55/1993, kriteria kepentingan umum, dibatasi:  

a. Dilakukan oleh pemerintah,  

b. Dimiliki oleh pemerintah,  

c. Tidak untuk mencari keuntungan.  
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Dalam Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 55/1993 dinyatakan bahwa:  

Kepentingan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak 

digunakan untuk mencari keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain:  

a. Jalan umum, saluran pembuangan air.  

b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi.  

c. Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat.  

d. Pelabuhan atau Bandara atau Terminal.  

e. Peribadatan.  

f. Pendidikan atau sekolahan.  

g. Pasar Umum atau Pasar INPRES.  

h. Fasilitas Pemakaman Umum.  

i. Fasilitas Keselamatan Umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar.  

j. Pos dan Telekomunikasi.  

k. Sarana Olah Raga.  

l. Stasiun Penyiaran Radio, Televisi beserta sarana pendukungnya.  

m. Kantor Pemerintah.  

n. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.  

Menurut Pasal 13 Keppres No. 55/1993 bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik 

hak atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pembanguan bagi kepentingan umum adalah :  

a. Uang.  

b. Tanah pengganti.  

c. Pemukiman kembali.  

d. Gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b dan huruf c.  
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e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  

Sedangkan dalam Pasal 14, penggantian terhadap tanah yang dikuasai dengan Hak Ulayat 

diberikan pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bemanfaat bagi masyarakat 

setempat. Dalam Pasal 6 ayat (1) Keppres No. 55/1993 pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa Panitia Pengadaan Tanah 

dibentuk di setiap Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II. Sedangkan untuk 

pengadaan tanah yang terletak meliputi wilayah dua atau lebih Kabupaten/Kotamadya 

dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Propinsi yang diketahui atau 

dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang susunan 

keanggotaannya sejauh mungkin mewakili instansi-instansi yang terkait di Tingkat Propinsi 

dan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.  

Dalam Pasal 7 Keppres No.55/1993, susunan panitia pengadaan tanah terdiri dari:  

a. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap anggota  

b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Wakil Ketua merangkap 

anggota  

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai anggota  

d. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, sebagai 

anggota  

e. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian, sebagai 

anggota.  

f. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan pelaksanaan 

pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota  

g. Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan 

pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota  
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h. Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan atau Kepala Bagian 

Pemerintahan pada Kantor Bupati Walikotamadya sebagai Sekretaris I bukan anggota  

i. Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Sekretaris II bukan 

anggota Panitia pengadaan tanah tersebut di wilayah kabupaten/kotamadya, dibentuk oleh 

Gubenur. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permenag Agraria/Kepala BPN 

No.1/1994.  

Tugas Panitia Pengadaan Tanah di dalam Pasal 8 Keppres No.55/1993, yaitu:  

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

benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau 

diserahkan  

b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan 

atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya  

c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan 

dilepaskan atau diserahkan  

d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai 

rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut  

e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah 

yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti 

kerugian  

f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak 

atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah  

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

Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Keppres No. 55/1993 menyatakan bahwa cara pengadaan 

tanah ada 2 (dua) macam, yaitu : pertama pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; dan 

kedua jual-beli, tukar-menukar dan cara lain yang disepakati oleh para pihak yang 
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bersangkutan. Kedua cara tersebut termasuk kategori pengadaan tanah secara sukarela. Untuk 

cara yang pertama dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang 

dilaksanakan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Keppres No.55/1993, 

sedangkan cara kedua dilakukan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang 

memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dan pengadaan tanah selain 

untuk kepentingan umum.
12

 

Menurut Pasal 6 ayat (1) Keppres No.55/1993 menyatakan bahwa: “pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I”, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “panitia 

Pengadaan Tanah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kotamadya Tingkat II”. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 9 Keppres No.55/1993, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 

untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan musyawarah, yang bertujuan untuk mencapai 

kesepakatan mengenai penyerahan tanahnya dan bentuk serta besarnya imbalan. Apabila 

dalam musyawarah tersebut telah tercapai kesepakatan antar para pihak, maka pemilik tanah 

diberikan ganti kerugian sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana 

diatur dalam Pasal 15 Keppres No.55/1993.  

Berdasarkan Permenag Agraria/Kepala BPN No.1/1994, tatacara pengadaan tanah dalam 

penetapan lokasi pembangunan adalah sebagai berikut:  

1. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi 

pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikotamadya melalui Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat. Jika tanah yang diperlukan terletak 

di 2 (dua wilayah kabupaten/kotamadya, atau di wilayah DKI Jakarta, maka permohonan 

                                                           
12

SurojoWignyodipuro, PengantardanAzas-AzasHukumAdat, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 239. 
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diajukan kepada Gubenur melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi. Dimana permohonan tersebut harus dilengkapi keterangan mengenai:  

a. Lokasi tanah yang diperlukan;  

b. Luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan;  

c. Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan;  

d. Uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek 

pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan.  

2. Diadakan penelitian mengenai kesesuaian peruntukkan tanah yang dimohon dengan 

rencana Tata Ruang Wilayah. Jika sudah sesuai, maka Bupati/Walikotamadya atau 

Gubernur memberikan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.  

3. Untuk pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar, setelah diterimanya 

persetujuan penetapan lokasi pembangunan, maka instansi pemerintah tersebut 

mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Panitia dengan melampirkan 

persetujuan penetapan tersebut.  

4. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu:  

a. Panitia bersama-sama instansi pemerintah tersebut memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat yang terkena lokasi pembangunan mengenai maksud dan tujuan 

pembangunan agar masyarakat memahami dan menerima pembangunan yang 

bersangkutan,  

b. Panitia bersama-sama instansi pemerintah tersebut menetapkan batas lokasi tanah 

yang terkena pembangunan, selanjutnya melakukan kegiatan inventarisasi mengenai 

bidang-bidang tanah, termasuk bengunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang 

terkait dengan tanah yang bersangkutan.  

c. Panitia mengumumkan hasil inventarisasi.  
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5. Perpres No.71 Tahun 2012 

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden No. 71/2012, yang dimaksud 

dengan adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Ketentuan ini berbeda dengan 

ketentuan sebelumnya dalam Keppres nomor 55/1993 yang mengatur tentang kepentingan 

untuk seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ada perbedaan yang menyolok, berarti yang 

dimaksud dengan kepentingan umum bukan lagi untuk seluruh lapisan masyarakat tetapi 

hanya sebagian lapisan masyarakat saja. Dan Perpres No.71/2012 tidak memberikan kriteria 

tegas tentang batasan kepentingan umum seperti Keppres No.55/1993. Di dalam Pasal 5 ayat 

(1) Keppres No. 71/2012 dinyatakan bahwa :  

Kepentingan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak 

digunakan untuk mencari keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain:  

a. Jalan umum, saluran pembuangan air;  

b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;  

c. Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat;  

d. Pelabuhan atau Bandara atau Terminal;  

e. Peribadatan;  

f. Pendidikan atau sekolahan;  

g. Pasar Umum atau Pasar INPRES;  

h. Fasilitas Pemakaman Umum;  

i. Fasilitas Keselamatan Umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar;  

j. Pos dan Telekomunikasi;  

k. Sarana Olah Raga;  

l. Stasiun Penyiaran Radio, Televisi beserta sarana pendukungnya;  
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m. Kantor Pemerintah; pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-

Bangsa dan/atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-

Bangsa;  

n. Fasilitas Tenatar Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya;  

o. Lembaga Pemasyarkatan dan Rumah Tahanan;  

p. Rumah Susun Sederhana;  

q. Tempat Pembuangan Sampah;  

r. Cagar Alam dan Cagar Budaya;  

s. Pertamanan;  

t. Panti Sosial;  

u. Pembangkit, Transmisi dan distribusi Listrik.  

Menurut Pasal 13 ayat (1) Perpres No. 71/2012 bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada 

pemilik hak atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan 

umum adalah :  

a. Uang;  

b. Tanah pengganti;  

c. Pemukiman kembali;  

Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal pemegang hak atas tanah tidak 

menghendaki bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan 

konpensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sedang penggantian terhadap tanah yang dikuasai dengan Hak Ulayat diberikan 

pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bemanfaat bagi masyarakat setempat, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Dalam Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 71/2012 pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan Panitia 
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Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Khusus untuk Panitia Pengadaan 

Tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur, sebagaimana diatur 

dalam ayat (2).  

Kemudian untuk pengadaan tanah yang terletak meliputi wilayah dua atau lebih 

Kabupaten/Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Propinsi yang dibentuk 

oleh Gubernur, sedangkan pengadaan tanah yang terletak meliputi wilayah dua atau lebih 

propinsi dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Menteri 

Dalam Negeri yang terdiri atas unsur pemeritah dan unsur pemeritah daerah terkait. Untuk 

susunan keanggotaannya Panitia Pengadaan Tanah yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) 

dan ayat (3) terdiri atas unsur perangkat terkait.  

Dalam Pasal 7 Perpres No.71/2012, dinyatakan:  

Panitia pengadaan tanah bertugas:  

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

benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau 

diserahkan  

b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan 

atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya  

c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan 

dilepaskan atau diserahkan  

d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai 

rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut  

e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah 

yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti 

kerugian  
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f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak 

atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah  

g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah  

h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan 

menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.”  

Dengan berlakunya Perpres No.71/2012 maka ada sedikit perbedaan dalam tata cara 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meskipun pada dasarnya sama dengan Keppres 

No.55/1993. Menurut Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 71/2012 menyatakan bahwa:  

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 

dilaksanakan dengan cara :  

a. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau  

b. Pencabutan hak atas tanah.  

Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa :  

“Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual-beli, tukar-menukar, atau 

cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Perpres No.71/2012 bahwa khusus 

untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun 

Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; dan 

Pencabutan hak atas tanah. Sedangkan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh pihak 

swasta maka dilaksanakan dengan jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati 

secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  
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Sebelum diterbitkan peraturan pelaksanaan dari Perpres No.71/2012, maka tata cara 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala BPN No.1/1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres No.55/1993.  

6. Perpres No. 148 Tahun 2015 

Perpres No.148/2015 tidak melakukan perubahan mengenai pengertian kepentingan umum 

yang ada di dalam Perpres No.71/2012. Di dalam Pasal 5 Perpres No.148/2015 dinyatakan 

bahwa:  

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki 

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi:  

a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang 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 pi, 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.”  

Menurut Pasal 13 Perpres No.148/2015, bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada 

pemilik hak atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan 

umum adalah:  

a. uang  
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b. tanah pengganti;  

c. pemukiman kembali;  

d. gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksd dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c;  

e. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  

Dalam Pasal 6 ayat (5) Perpres No.148/2015, mengenai panitia pengadaan tanah, dinyatakan 

bahwa:  

a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan 

bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.  

b. Panitia pengadaan tanah propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur.  

c. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan 

dengan bantuan panitia pengadaan tanah propinsi yang dibentuk oleh Gubernur.  

d. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah propinsi atau lebih, dilakukan dengan 

bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri 

atas unsur Pemerintah dan unsur Pemerintah Daerah terkait.  

e. Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) terdiri atas unsur perangkat daerah terkait dan unsur Badan Pertanahan 

Nasional.”  

Dalam Pasal 7 Perpres No.148/2015, dinyatakan:  

Panitia pengadaan tanah bertugas:  

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

benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau 

diserahkan  
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b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan 

atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya  

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

diserahkan  

d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai 

rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut  

e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah 

yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti 

kerugian  

f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak 

atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah  

g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah  

h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan 

menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.  

Dengan berlakunya Perpres No.148/2015, maka ada perbedaan dalam tata cara pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum. Menurut Pasal 2 Perpres No.148/2015 menyatakan bahwa:  

(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh 

pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan 

hak atas tanah  

(2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau 

cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Perpres No.148/2015, bahwa khusus 

untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, 
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sedangkan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilakukan oleh pihak swasta, maka 

dilaksanakan dengan jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sebelum diterbitkan peraturan pelaksanaan dari Perpres 

No.148/2015, maka tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih berlaku 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.1/1994 tentang ketentuan 

pelaksanaan Keppres No.55/1993.  

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap nilai dan norma 

hukum untuk mempelajari kaedah hukum yang dengan mempelajari,menelaah, 

peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari study lapangan, yaitu hasil 

wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari berbagai 

sumber seperti study dokumentasi dan literatur. 

 

3.2.1 Data Primer 

Data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari 

sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date. Dalam memperoleh data primer dilakukan dengan cara 

mencari data dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan 

Umum. Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemprov dan masyarakat  untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dan dilakukan dengan wawancara. 
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3.2.2 Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber 

yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur. 

a. Bahan hukum primer yang ada yaitu antara lain meliputi : 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria  

3) Undang-Undang Nomor 20/1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan 

Benda-benda yang ada di atasnya. 

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15/1975 tentang Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. 

5) Keputusan Presiden Nomer 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

6) Peraturan Presiden Nomor 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  

7) Peraturan Presiden Nomor 65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

8) Undang-Undang Nomor 23/2016 tentang Peraturan Pemerintah Daerah  

a.  Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang seperti buku-buku 

ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan. 

b.  Bahan hukum tersier 
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Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan 

primer dan bahan sekunder meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa 

Indoneisia (KBBI). 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan 

cara-cara : 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, 

mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-

undangan yang ada kaitannya/berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan dengan cara turun langsung mengamati untuk 

mendapatkan data primer dan dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

terbuka. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pembicaraan 

secara langsung atau lisan untuk mendapatkan terlebih dahulu jawaban dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara akan 

dilakukan dengan masyarakat yang terkena dampak maupun tidak dan Kepala 

Bidang Dinas PU. 

 

3.4 Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi di kantor 

bappeda, dinas tata kota dankemudian data diolah dengan cara mengelompokkan 

kembali data, setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Setelah 
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mendapatkan data-data yang diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-

kegiatan antara lain : 

1. Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan 

cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok 

masalah. 

2. Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul. 

3. Klasifikasi data, adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun 

dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-

ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya. 

4. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan 

dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. 

5. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai 

dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam 

menganalisa data tersebut. 

 

3.5 Analisis Data 

Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data adalah diadakan analisis terhadap data 

tersebut. Dalam menganalisis data yang diperoleh, metode yang digunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variable, 

dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa 

adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial 

adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan 

pengurutan data kedalam pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat 

dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis 
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deskriptifkualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam 

bentuk uraian kalimat. 



 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 

Setiap kebijakan tentunya memiliki dampak tersendiri. Dalam proses pelaksanaan 

kebijakan pembangunan fly over, tentunya berdampak terhadap analisis dampak 

lingungan di bidang sosial mengenai yang terjadi kepada masyarakat khususnya 

bagi masyarakat yang berada di sekitar pembangunan fly over. Adapun aspek 

sosialnya yaitu: 

1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pembangunan fly 

Over menurut persepektif perlindungan peruntukan hak atas tanah 

 

kebijakannya atas perlindungan hukum dalam pengadaan tanah masyarakat untuk 

kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Pemerintah memberikan ganti rugi atas 

tanah masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum yang diatur dalam 

Pasal 36 UU 2/2012. 

 

2. Faktor Penghambat Pemerintah kota Bandar Lampung dalam 

pembangunan Fly Over menurut persepektif perlindungan peruntukan hak 

atas tanah 

Dalam pembangunan Fly Over di Kota Bandar Lampung terdapat faktor 

penghambat yang memperlambat kerja Pemerintah yaitu  
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a. Tidak adanya pembebasan lahan dalam pembangunan Fly Over  

b. Ganti rugi pengadaan tanah masyarakat 

c. Permasalahan pokok dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum adalah mengenai penetapan 

besarnya  ganti kerugian.  

 

5.2. Saran 

Pelaksanaan kebijkan tentunya pemerintah juga menemukan hambatan ataupun 

kesulitan dan juga kesempatan agar tujuan dari setiap kebijakan dapat dicapai. 

Dan setelah implementasi kebijakan tersebut, tentunya memiliki dampak atau 

konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan khususnya dampak sosial dari 

pembangunan. Untuk itu saran dari penulis terkait dari kebijakan pembangunan 

fly over Didaerah Bandar Lampung yaitu: 

1. Untuk pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan yang mampu 

meminimalkan dampak negatif yang terjadi akibat dari pembangunan 

khususnya infrastruktur. 

2. Pembangunan infrastruktur seperti fly over diharapkan mampu meminimalkan 

dampak negatif khususnya dalam kajian aspek sosial AMDAL. 

3. Untuk pelaksana pembangunan infrastruktur, diharapkan melakukan sosialisasi 

yang jelas dan melakukan tahapan pembangunan yang sesuai dengan kondisi 

wilayah agar tidak menimbulkan masalah baru dalam proses pembangunannya. 

4. Bagi masyarakat, untuk bisa mempercepat proses pembangunan, diharapkan 

pada prosesnya mengikuti aturan yang telah disediakan oleh pemerintah. 
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