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Dan janganlah kamu campur 
adukkan yang hak dengan yang 
bathil, dan janganlah kamu 
sembunyikan yang hak itu, 
sedang kamu mengetahui."

( A1 Qur'an, Surat A1 Baqoroh 42 )

Fiat Justitia Ruat Coelum
( Demi keadilan sekalipun langit runtuh )

Kupersembahkan kepada : 
Yang Tercinta Ayah dan Ibu 
ser&a adik-adikku yang 
tersayang.
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BAB I 
PENDAHULUAH

1. Latar Belakang dan Permasalatian
Sebagaimana kita ketahui, negara kita Republik In - 

donesia telah mengalami penderitaan yang bertahun-tahun 
akibat penjajahan bangsa lain, Dan selama ini pula negara 
kita mengalami sakit lahir maupun batis di atas tanah air 
sendiri. Hingga tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik 
kulminasi yang memberikan kebebaaan untuk hidup sebagai - 
mana layaknya di tanah air sendiri*

Sejak itulah bangsa Indonesia mulai bangkit dan 
raembuka mata untuk memulai membangun kembali puing-puing 
yang pernah ditinggalkan oleh kolonialisme. Bangsa Indone
sia mulai mengadakan pembangunan baik yang bersifat fisik 
maupun psikis.

Sebagaimana telah digariskan dalam TAP MPR No.IV / 
MPR / 1973 bahwa pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan 
dan pemeliharaan hasil-haBil pembangunan bukan menjadi 
tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung 
jawab masyarakat Indonesia, Oleh karena itu rasa tanggung 
jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang te
lah dicapai harus ditumbuhkan, agar masya.rakat merasa ikut 
memiliki hasil-hasil pembangunan tersebut,

Sudah bukan rahasia la£if kemacetan lalu lintas di- 
mana-mana merupakan salah satu sebab dari ketidak lancaran 
jalannya pembangunan. Begitu pula yang terjadi di Jembatan 
Kertosono, setiap hari selalu saja terjadi kemacetan.
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Maka dari itu Pemerintah Daerah atas prakarsa Pemerintah 
Pusat membangun jembatan baru di wilayah Kertosono yang 
melibatkan juga kemacetan lain disekitarnya,

Pemerintahpun menyadari bahwa masalah kelangkaan 
tanah yang tersedia untuk pelaksanaan pembangunan dalam 
kenyataannya tidak jarang merupakan salah satu faktor yang 
menjadi penyebab kurang lancarnya pelaksanaan pembangunan 
fisik. Apabila hal itu dialami oleh proyek-proyek vital 
yang menyangkut kepentingan uraum dan fasilitas sosial 
yang meliputi hajad hidup orang banyak, maka akan sangat 
dirasakan oleh anggota masyarakat sebagai suatu kelambanan 
yang menggelisahkan masyarakat*

Seperti dalam membangun jembatan tersebut, pemerin
tah memerlukan tanah yang tidak sedikit. Tanah tersebut ti 
dak hanya berupa tanah negara yang bebas saja tetapi juga 
tanah yang telah dikuasai oleh penduduk dengan dibebani 
berbagai macam hak, seperti hak milik, hak guna bangunan, 
hak guna usaha dan sebagainya* Tanah-tanah tersebut dapat 
berupa tanah sawah, rumah-rumah, tanah tegalan, tanah per- 
kebunan ataupun bangunan-bangunan laiijnya. Di sinilah se - 
ring timbul suatu masalah antara pemilik atau penguasa ta
nah yang terkena pembebasan itu dengan pemerintah yang ■- 
menghendaki pembebasan tanah tersebut. Dan pembebasan ta - 
nah itu baru dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan 
antara kedua belah pihak tersebut.

Masalah yang sering timbul menurut pengamatan saya
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antara lain adalah sebagai akibat kurang ketatnya pera - 
turan yang berlaku, hal ini terbukti dengan adanya berba- 
gai kasus yang terjadi, seperti pengambilan/pengumpulan 
pethok D terhadap tanah yang akan dibebaskan, yang dilaku- 
kan oleh pihak yang membutuhkan tanah secara paksa dan di- 
sertai ancaman, Selain itu juga masalah mengenai tidak ada 
nya kata sepakat dalam menentukan ganti rugi, yang pada 
umumnya adalah karena terlalu murahnya penawaran dari pi - 
hak yang membutuhkan tanah dan pihak pemilik tanah yang me 
nawarkan dengan harga tinggi,

2. Pen.jelasan Judul
Skripsi ini berjudul fl Pembebasan Tanah Untuk Peng- 

gantian Jembatan di Kecamatan Kertosono, Permasalahan dan 
Penyelesaiannya n. Agar tidak menimbulkan interprestasi 
lain dari yang saya maksud, maka di sini akan saya jelas - 
kan terlebih dahulu mengenai judul tersebut,

1Pembebasan Tanah1 merupakan suatu perbuatan yang 
melepaekan hubungan hukum yang semula terdapat diantara 
pemegang hak/penguasa hak atas tanah dengan memperoleh 
ganti rugi atas dasar musyawarah dengan pihak yang bersang 
kutan.

'Penggantian Jembatan1 di sini dimaksudkan bahwa

^Abdurrahman I, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Ta- 
nah Dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Alumni, Bandung,
W 7 T X  :
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sebelumnya memang sudah ada bangunan yang merupakan peng- 
hubung dari jurusan Surabaya menuju Nganjuk yang terletak 
di Kecaraatan Kertosono, yang dipisahkan oleh Sungai Bran - 
tas, Berhubung karena suatu hal, maka bangunan tersebut ti 
dak dapat dipakai lag! ataupun kalau bisa dipakai tidak 
seperti yang diharapkan. Jadi perlu dibuat suatu jembatan 
yang baru.

Di antara kata 'Pembebasan Tanah* dan kata 'Penggan 
tian Jembatan1, saya letakkan kata ’untuk*. Artinya bahwa 
pembebasan ta.nah itu memang semata-mata ditujukan khusus 
dalam membangun jembatan yang baru, jadi tidak digunakan 
bagi pembangunan yang lain.

Kata *Di Kecaraatan Kertosono', bila ditinjau dari 
sudut bahasanya maka kata depan *dil menunjukkan suatu tem 
pat yaitu Kecamatan Kertosono. Hal ini saya maksudkan agar 
jangkauan skripsi saya tidak terlalu luas, hanya di wila - 
yah Kecamatan Kertosono Baja. Sedangkan pembebasan tanah 
tersebut melibatkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kerto - 
sono dan Kecamatan Purwoasri ( Kabupaten Kediri ).

Karena dalam pembebasan tanah banyak menimbulkan ma 
salah, maka dalam skripsi saya ini saya paparkan masalah 
yang timbul dan bagaimana cara penyelesaiannya, oleh kare
na itu !Permasalahan dan Penyelesaiannya1 3aya cantumkan 
dalam judul skripsi ini.

3. Alasan Pemilihan Judul
Pembangunan dan tanah tidak bisa dipisahkan satu
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ssuna lainnya, oleh karena itu kebi jaksanaan di bidang pem- 
bangunan haruslah sejalan dengan kebijaksanaan di bidang 
pertanian, serta tidak boleh saling mengabaikan.

Karena dalam pembangunan memerlukan areal tanah 
yang tidak sedikit, antara lain tanah yang diperlukan un - 
tuk pembangunan tersebut tidak hanya terdiri dari tanah ne 
gara bebas saja tetapi juga tanah negara yang dikuasai o - 
leh Departemen Dalam Negeri dan tanah-tanah yang berada di

2atas hak perorangan, atau badan hukum, termasuk tanah adat.
Di sini banyak timbul masalah, dalam hal memperoleh 

tanah tersebut baik dengan cara pembebasan tanah maupun 
dengan pencabutan hak atas tanah, Karena seringnya timbul 
masalah, sehingga saya mempunyai hasrat untuk menulis : 
skripsi ini dengan judul "Pembebasan Tanah Untuk Penggan - 
tian Jembatan di Kecamatan Kertosono, permasalahan dan Pe- 
nyelesaiannya"•

4. Tu.juan Penulisan
Selain untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat - 

syarat akademik yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa un - 
tuk mencapai gelar Sarjana Huk^m, maka dalam penulisan 
skripsi ini saya juga berharap agar ada suatu perubahan 
kearah positif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang

menyangkut pembebasan tanah, baik dari pihak yang menghen-

2Soetomo, Pembebasan, Pencabutan, Permohonan Hak 
Atas Tanah, Usaha î asional, Surabaya, h 725 •
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daki tanah maupun pihak yang melepaskan tanahnya, hal ini 
berkaitan dengan jaminan kepastian hukum bagi subyek mau - 
pun obyek.

Di samping itu juga dengan memperhatikan asas-asas 
kesejahteraan sesuai dengantujuan negara kita untuk mewu - 
judkan ma3yarakat yang sejahtera, adil makmur sehingga sta 
bilitas nasional akan terpelihara.

5, Metodologi
a. Pendekatan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini saya berusaha mengada - 
kan pendekatan masalah dengan mengetengahkan masalah-masa- 
lah yang dianggap cukup menonjol yang Bering timbul dalam 
pembebasan tanah,

Sedangkan metode yang saya pakai dalam penulisan 
ini adalah metode induktif yaitu dengan menguraikan hal - 
hal yang bersifat khusus, hal ini bertujuan supaya penu - 
lisan skripsi ini lebih sistematis, terarah dan tidak ter- 
lalu luas jangkauannya.
b. Sumber Data*

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini diper - 
oleh dari kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, 
surat kabar dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan 
dengan masalah tanah khususnya tentang pembebasan tanah. 
Juga dari tulisan para ahli hukum serta ketentuan-ketentu- 
m  hukum tentang pertanahan yang berlaku.
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Selain itu, data juga saya peroleh dengan mengada - 
kan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam pembe
basan tanah tersebut yaitu pemilik tanah dan instansi-ins- 
tansi yang berhubungan dengan pembebasan tanah, dalam hal 
ini Kantor Agraria Tingkat II Nganjuk dan Camat Kertosono,
c. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data.

Pengumpulan data yang diperlukan untuk merabahas tu- 
lisan ini adalah dengan jalan membaca bahan-bahan kepusta
kaan, yaitu literatur-literatur yang menyangkut tentang 
tanah khususnya pembebasan tanah, koran-koran yang memuat 
tentang masalah pembebasan tanah, dan juga dengan jalan 
berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat da - 
lam pembebasan tanah tersebut, Hal ini dilakukan dengan ca 
ra mengadakan wawancara mengenai hal-hal yang belum pernah 
diketahui,

Selanjutnya dari data yang diperoleh tadi baik yang 
berasal dari kepustakaan maupun dari hasil wawancara, di - 
susun dan diolah sehingga memperoleh suatu gambaran yang 
jelas dari permasalahan yang dikemukakan.
d. Analisa data,

Dalam menganalisa data dipilih data-data yang lebih 
mendukung penulisan, sehiggga kita harus selektif, mana 
data yang perlu dipergunakan dan mana yang harus dibuang,

Adapun tehnik penulisan yang saya pergunakan adalah 
netode diskriptif analitis. Diskriptif adalah dengan mema- 
parkin kenyataan yang ada dalam praktek mengenai penerapan 
peraturan-peraturan tentang pembebasan tanah.
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Analisis maksudnya data yang diperoleh tersebut disusun, 
dijelaskan dan kemudian dianalisa*

6 . Slstematika dan Pertanggungjawaban
Sebelum memasuki permasalahan yang akan dikemukakan, 

maka terlebih dahulu saya letakkan sebagai pengantar yaitu 
Pendahuluan pada Bab If karena dalam pendahuluan ini men - 
cakup latar belakang permasalahan dalam skripsi secara ga- 
ris besar. Dari bab I ini diharapkan pembaca akan mengeta- 
hui urutan materi yang akan dibahas serta garis besar per- 
masalahan*

Dalam Bab II akan saya uraikan tinjauan B&cara umum 
tentang pembebasan tanah, karena sesuai dengan masalah yang 
akan saya bahas, maka pembebasan tanah merupakan langkah 
pertana yang diambil oleh pemerintah yang membutuhkan ta - 
nah sebagai sarana perwujudan pembangunan atas dasar kepen 
tingan umum terhadap tanah-tanah negara yang tidak bebas, 
yaitu yang dikuasai oleh rakyat dengan berbagai hak. Sela- 
iri itu juga saya berusaha memaparkan semua peraturan-pera- 
turan tentang pembebasan tanah, baik yang pernah berlaku 
maupun yang dedang berlaku.

Tata cara menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah 
yang terkena pembebasan, saya letakkan pada Bab III, sebab 
penetapan ganti rugi ini penting juga. Apabila tidak ada 
kesepakatan dalam menentukan besarnya ganti rugi, maka peft 
bebasan tanah belum blsa dilaksanakan. Di sini juga akan 
saya uraikan tentang cara pembayaran.
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Dalam Bab IV saya kemukakan masalah-masalah yang 
timbul dalam pembebasan tanah, karena dalam proses pembe - 
basan tanah, akan timbul berbagai masalah, Hal tersebut 
disebabkan karena di atas tanah yang dibebaskan itu ter - 
dapat berbagai macam hak serta bangunan. Setelah mengeta - 
hui permasalahan yang timbul maka diupayakan suatu penye - 
lesaian sedemikian rupa sehingga antara kedua belah pihak 
tidak ada yang merasa dirugikan, dengan bertitik tolak pa- 
da peraturan-peraturan yang berlaku.

Sedangkan pada Bab V, merupakan penutup dari penu - 
lisan saya, di mana di dalam bab penutup ini saya mencoba 
menarik kesi'mpulan dari keseluruhan penulisan saya, serta 
saya juga memberikan sedikit saran yang mungkin dapat mem- 
berikan gambaran ke arah positif dalam menyelesaikan pro.:* 
ses pembebasan tanah dan mungkin dapat memperbaiki keku - 
rangan-kekurangan yang terjadi pada kenyataannya.
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TINJAUAN TENTANG PEMBEBASAN TAR AH

Pembebasan tanah dalam dewasa ini meraang banyak di-
pergunakan dalam praktek baik bagi instansi pemerintah ma- 
upun pihak swasta untuk mendapatkan tanah demi keberhasil- 
an pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum atau 
untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek yang bersifat 
menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam bidang pem
bangunan sarana umum.

Dalam Undang-Undang No. 5 Th. 1960 yaitu Undang - 
Undang Pokok Agraria tidak dijumpai suatu pengaturan yang 
tegas mengenai pembebasan tanah. Namun dalam pasal 27 tJUPA 
dapat dilihat adanya beberapa kemungkinan diadakannya pem
bebasan tanah. Dalam pasal 27 ditegaskan bahwa hak milik 
itu hapus karena tanahnya jatuh pada negara disebabkan ka
rena pencabutan hak untuk kepentingan umum dan karena pe - 
nyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Pengertian !dise 
rahkan dengan sukarela1 oleh pemiliknya iriilah yang kemu - 
dian dikenal dengan istilah pembebasan / pelepasan hak

*3atas tanah.
Pembebasan tanah punya banyak arti, hal ini tergan- 

tung pada siapa yang mendefinisikannya dan dari segi mana 
tinjauan tentang pembebasan tanah tersebut. Pengertian

^Abdurrahman II, Aneka Masalah Hukum Agraria Pg-larc 
Pembangunan di Indonesia. Alumni, Bandung, 1983, h.10^.
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pembebasan tanah hendaknya dibedakan dengan jual beli ta - 
nah, sebab jual beli tanah itu dilandasi oleh suatu keada- 
an yang kedua belah pihak itu mendasarkan pada asas suka 
sama suka, Sedangkan pembebasan tanah terjadi karena kepen 
tingan umum, kepentingan bangsa dan kepentingan negara, 
yang dengan melepaskan sebagian atau seluruh tanahnya se - 
cara sukarela, maka pemilik / penguasa hak atas tanah ter
sebut mendapatkan ganti rugi yang layak atas daBar pnuaya - 
warah. Hal ini didasarkan pada INPRES No. 9 Th* 1973.

Mengenai pengertian pembebasan tanah, Abdurrahman 
mendefinisikan sebagai berikut : 11 Pembebasan tanah adalah 
melepaskan hubungan hukum semula yang terdapaj di antara 
pemegang hak / penguasa hak atas tanah dengan cara peroberi 
an ganti rugi atas dasar musyawarah dengan pihak yang ber- 
sangkutan 11 Definisi ini sebenarnya berkiblat dari defi- 
nisi yang diberikan oleh PMDN No. 15 Th. 1975 dalam pasal
1 ayat 1 nya.

Menurut Sarjana Hukum lain, yaitu Soepomo mengarti- 
kan pembebasan tanah dengan definisi yang lain lagi. Menu- 
rut beliau ■:

Pembebasan tanah adalah perbuatan hukum melepaskan 
hubungan antara pemegang hak dengan tanah sehingga 
kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh 
negara berdasarkan persetujuan musyawarah kedua be 
lah pihak dengan pembayaran ganti rugi.

^"Abdurrahman I, Loc.cit.
^Soetomo, I»oc,clt.
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Dengan definisi-definisi tersebut di atas, dapat - 
lah disimpulakan bahwa pembebasan tanah pada dasarnya di - 
laksanakan dengan suatu kesepakatan bersama antara pemohon 
dan pemilik hak atas tanah, hal ini menyebabkan timbulnya 
suatu perjanjian ( berdasarkan pasal 1333 BW ). Apabila 
tidak terdapat suatu kata sepakat antara kedua belah pihak 
maka pembebasan tanah tidak dapat dilaksanakan.

Pada dasarnya pembebasan tanahr.adalah suatu pelepas 
an hak dari pemilik tanah tersebut. Tapi bila ditinjau da
ri pemerintah yang menghendaki tanah tersebut merupakan su 
atu pembebasan tanah karena pemerintah memberikan ganti ru 
gi. Jadi bila dalam pembebasan tanah tersebut dila.kukan de 
ngan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. 
Dan merupakan kesadaran bahwa semua hak atas tanah mempu - 
nyai fungsi sosial ( pasal 6 TJUPA ) dan memang betul-betul 
tanahnya dibutuhkan untuk kepentingan umum.

Pembebasan tanah merupakan langkah pertama yang di- 
ambil oleh pemerintah, apabila pemerintah betul-betul me - 
merlukannya demi kepentingan umum. Dasar hukum dari pada 
kepentingan umum ini ialah :

1. Sila kelima dari Pancasila.
2. Pasal 33 ayat 3 TJUD 1945.
3. Pasal 6 TJUPA.
Sedangkan pembangunan yang dikategorikan untuk ke - 

pentingan umum menurut Inpres No. 9 Th. 1973 pasal 1 ayat 
2 dlantaranya adalah pembangunan dalam bidang :
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a. Pertahanan.
b. Pekerjaan umum.
c. Pelengkapan Umum.
d. Jasa Umum,
e. Keagamaan.
f. Ilmu Pengetahuan dan Sen! Budaya.
g. Kesehatan.
h. Olah Raga.
i. Keselamatan umum terhadap bencana alam.
j. Kesejahteraan Sosial.
k, Makam / kuburan.
1. Pariwisata dan Rekreasi.
m. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahte- 

raan umum.
Selain untuk kepentingan umum, pembebasan tanah ju- 

ga dimohonkan guna kepentingan swasta. Apabila pembebasan 
tanah untuk kepentingan pemerintah dapat dikategorikan se
bagai bentuk jual beli khusus, maka pembebasan tanah untuk 
kepentingan swasta adalah suatu perjanjian jual beli biasa 
antara pemegang hak dengan pihak swasta yang memerlukan 
tanah. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 11 ayat
2 PMDN No. 15 Th. 1975.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyimpang 
dari peraturan perundangan, maka Pemerintah Daerah wajib 
untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah yang dilakul.- 
kan oleh pihak swasta tersebut.

Di samping untuk kepentingan umum / pemerintah dan
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swasta ada juga pembebasan tanah yang ditujukan untuk ke - 
pentingan pemerintah oleh pihak swasta. Hal ini diatur le- 
hih lanjut dalam PMDN No. 2 Th. 1976.

Setelah kita mengetahui definisi dan macam pembebas 
an tanah, maka kita dapat merumuskan unsur-unsur dari pem
bebasan tanah, yaitu :

1. Subyek pembebasan hak atas tanah.
Yang termasuk subyek dalam pembebasan hak atas ta. - 
nah adalah : pemohon, pemilik hak / pemegang hak, 
negara ( yang diwakili oleh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I ) dan Panitia Pembebasan Tanah.

2. Obyek pembebasan hak atas tanah.
yang merupakan obyek adalah tanah hak railik yang di 
bebaskan haknya.

3. Kepentingan umum.
Menurut pasal 18 UUP A kepentingan umum diartikan 
sebagai :
a. Kepentingan Bangsa.
b. Kepentingan Negara.
c. Kepentingan bersama rakyat.
Sedang menurut Inpres No. 9 Th. 1973, pasal 1 ayat
1 yang termasuk kepentingan umum adalah :
a. Kepentingan bangsa dan negara.
b. Kepentingan masyarakat luas.
c. Kepentingan rakyat bersama,
d. Kepentingan pembangunan.

4. Adanya unsur musyawarah.
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Yaitu musyawarah dalam hal yang menyangkut bentuk 
ganti rugi.

5. Pemberian ganti rugi.
Bentuk ganti rugi ada 3 macam :
a. Dapat berupa tanah ditempat lain,
b. Dapat berupa uang tunai.
c. Dapat berupa fasilitas-fasilitas lain.

6 . Adanya hak atas tanah yang jatuh menjadi tanah 
negara.

7. Adanya pemberian hak atas tanah yang baru kepada 
pemohon.^

1. Prosedur Pembebasan Tanah Berdasarkan PMDN No.15/197 5 
Pelaksanaan pembebasan tanah harus berpedoman pada 

prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang - 
undangan. Bila pembebasan tanah itu ditujukan untuk kepen
tingan pemerintah, maka pelaksanaannya diawali dengan me - 
ngajukan permohonan ijin pembebasan tanah oleh panitia pem 
bebasan tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I untuk wilayah propinsi yang bersangkutan dan 
atau atas kuasa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I oleh Bupa 
ti / walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II untuk masing - 
masing kabupaten / kotamadya.

Sedangkan prosedur permohonan ijin itu sendiri ya - 
itu : a, Pertama-tama pemohon menghubungi dinas tata kota

Soedalhar, Catatan Kullah Hukum Agraria II, tang - 
gal 9 Februari 1988, ..
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atau Bappeda se tempat untuk mengetahui lokasi yang  ̂
akan dikembangkan.
Setelah lokasi diketahui laiu mengajukan permohonan 
ijin prinsip lokasi kepada gubernur.
Kalau permohonan ijin prinsip lokasi dikabulkan, maka 
baru mengajukan permohonan ijin pembebasan hak atas ta
nah. Permohonan ijin pembebasan hak atas tanah harus di 
sertai keterangan-keterangan seperti tercantum dalam pa 
sal 4 ayat 2 PMDN No, 15 Th. 1975, yaitu :
- Status tanah ( Jenis/macam haknya, luas da.n letaknya)
- Gambar situasi tanah.
- Maksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan se- 
lanjutnya.

- Kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau fasilitas- 
fasilitas lain kepada yang berhak atas tanah.

- Tanda-tanda batas atas tanah yang dipexgunakan. 
Kemudian permohonan tersebut diajukan oleh instansi 
yang memerlukan tanah kepada Gubernur atau pejabat yang 
ditunjuknya, dengan mengemukakan maksud dan tujuan peng 
gunaan tanah. Untuk proyek pemerintah yang memerlukan 
tanah yang luasnya lebih dari 5 hektar dan tanahnya me- 
liputi beberapa daerah tingkat II, maka harus diajukan 
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat Ir sedangkan un - 
tuk proyek pemerintah yang kurang dari 5 hektar, permo
honan pembebasan tanah diajukan kepada Bupati/Walikota 
Kepala Daerah Tingkat II* Pada gambar 3ituasi tanah ha 
rus dimuat semua keterangan yang diperlukan seperti :
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tanda-tanda batas, jalan-jalan, saluran-saluran air, 
kuburan, bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang ada 
( pasal 4 ayat 5 PMDN No. 15 Th. 1975 )
Setelah menerima permohonan dari instansi yang bersang- 
kutan maka Gubernur Kepala Daerah atau yang ditunjuk se 
gera raeneru3kan permohonan terhadap panitia pembebasan 
tanah untuk mengadakan penelitian terhadap data dan ke- 
terangan-keterangah. (Pasal 5 ayat 1 PMDN No. 15/1975).

d. Kalau permohonan ijin pembebasan hak. atas tanah dikabul 
kan, maka barulah mengadakan perundingan (musjrawarah) 
dengan pemilik tanah mengenai pemberian ganti rugi ter
hadap tanah yang dibebaskan.

e. Kalau perundingan mengenai bentuk ganti rugi dapat ter- 
capai, maka lalu disusul dengan acara pelepasan hak ... 
atas tanah yang pemilik tanah di' hadapan panitia pembe
basan tanah menyatakan menyerahkan hak atas tanahnya 
yang sekaligus diikuti dengan pembayaran ganti rugi 
oleh pemohon kepada para pemilik tanah.

Setelah itu berita acara pelepasan hak atas tanah 
yang ditanfiatangani oleh pemilik hak atas tanah yang mele- 
paskan hak atas tanahnya, pemohon dan panitia pembebasan 
tanah. Sehingga tanah yang dibebaskan itu menjadi tanah mi 
lik negara.

Tetapi apabila musyawarah mengenai ganti rugi menga 
lami jalan buntu seperti misalnya, pemilik hak minta ganti 
rugi sebesar Rp. 15.000,00/meter, sedangkan pemohon mena - 
war memberikan ganti rugi sebesar Rp. 7.000,00/meter, maka

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBEBASAN TANAH UNTUK PENGGANTIAN 
JEMBATAN DI KECAMATAN KERTOSONO 
PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA

GEMBROT MARDIANA



pemohon lalu minta bantuan kepada panitia pembebasan tanah 
untuk menyelesaikan ganti rugi tersebut. Misalnya lalu pa
nitia menawar Hp. 10.00 0 ,0 0 sedang pemilik tetap minta 
ftp. 15.000,00 maka panitia menyerahkan hal ini kepada Gu - 
bernur untuk mengambil keputusan. Di dalam mengambil kepu- 
tusan, Gubernur dapat menempuh dua jalan, yaitu :

1, Gubernur menguatkan pendirian panitia.
2 . Mengambil jalan tengah, yaitu dengan memberi ganti

rugi tengah-tengah antara permintaan pemilik hak
7dengan penawaran panitia.

Suatu pembebasan tanah dapat dilaksanakan dan dapat 
dikatakan terjadi dengan sukarela, apabila di dalam perse- 
tujuan antara kedua belah pihak tersebut telah sepakat me- 
ngenai :

1, Tehnis pelaksanaan.
2. Besarnya ganti rugi.

Bentuknya ganti rugi.
Apabila melalui berbagai cara musyawarah dengan pe

milik hak tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan, se - 
dangkan koprirluan untuk penggunaan tanah tersebut sangat 
mendesak, maka jalan terakhir yang ditempuh pemerintah

0
adalah dengan Jalan pencabutan hak atas tanah.

Di sini pemerintah e.g.. Kepala Inspeksi Agraria me-

7Soedalhar, ibid.
p
Soedalhar, ibid.
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mohon kepada presiden untuk melakukan pencabutan hak atas 
tanah. Yang menurut pasal 2 ayat 2 UU No. 20/1961 yaitu UU 
tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang 
Ada di Atasnya, bahwa permohonan tersebut harus disertai 
dengan : ,

a. Rencana peruntukan dan alasan-alasannya, bahwa un
tuk kepentingan umum, harus dilakukan pencabutan 
hak itu.

b. Keterangan tentang nama yang berhak serta letak, 
luas, dan macam hak dari tanah yang akan dicabut 
haknya serta benda-benda yang bersangkutan.

c. Rencana penampungan orang-orang yang haknya akan 
dicabut itu, dan kalau ada juga orang-orang yang 
menggarap tanah atau menempati rumah yang bersang
kutan.

Hal ini ditujukan untuk melindungi kepentingan pi^r 
hak yang tanahnya akan dicabut, agar setelah hak mereka di 
cabut, mereka masih bisa menikmati kesejahteraan seperti 
sebelum hak mereka dicabut.

Dalam pencabutan hak atas tanah ini juga diberikan 
ganti rugi sebag&imana dalam pembebasan tanah. Tetapi gan
ti rugi di sini ditetapkan oleh presiden atas usul suatu 
Panitia Penaksir. Ganti rugi yang layak itu akan didasar - 
kan atas nilai nyata/sebenamya dari tanah atau benda yang 
bersangkutan,

Apabila si pemilik hak tidak berserdia menerima gan
ti rugi ypng ditetapkan oleh presiden, karena mungkin di-
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anggapnya jumlah tersebut kurang layak, maka si pemilik 
hak bisa minta banding kepada Pengadilan Tinggi agar pe - 
ngadilanlah yang menetapkan ganti rugi tersebut.

Kalaupun keputusan dari Pengadilan Tinggi mengenai 
hal tersebut belura keluar, sedangkan Keputusan Presiden 
mengenai pencabutan hak atas tanah sudah keluar, maka ke
putusan dari Pengadilan Tinggi itu tidak mempengaruhi ja- 
lannya pencabutan hak atas tanah* Maksudnya setelah ada - 
nya Keputusan Presiden mengenai pencabutan hak atas tanah, 
maka tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya dapat 
segera dikuasai dengan tidak perlu menunggu keputusan Pe
ngadilan Tinggi lagi.

Menurut saya, di sinilah letak ketidak adilan dalam 
hal ini, karena keputusan yang diambil oleh Hakim Pengftu-- 
dilan Tinggi sifatnya sepihak dan merupakan keputusan ad- 
mini stratif. Sehingga pemilik hak tidak bisa mengajukan 
kasasi. Jadi upaya hukum banding di sini ( dalam hal pen
cabutan hak atas tanah ) dimaksudkan hanya untuk membukti-

Q

kan bahwa presiden tidak bersifat diktator.
Pencabutan hak atas tanah pada dasarnya sama dengan 

pembebasan hak atas tanah, karena sama-sama merupakan pe - 
lepasan hak oleh pemiliknya dengan raendapat ganti rugi. 
Tetapi ada beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu :

1. Dalam pembebasan hak atas tanah kita dapatkan un -

^Soedalhar, ibid. (. tanggal 11 Februari 1988 ).
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sur musyawarah, sedangkan dalam pencabutan Kak 
atas tanah kita mendapatkan unsur paksaan.

2. Dalam pembebasan tanah tidak ada upaya hukum ban - 
ding, sedang dalam pencabutan hak atas tanah ada 
upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, tetapi 
keputusan Pengadilan Tinggi tidak mempengaruhi ja- 
lannya pencabutan hak.

3f Dalam pembebasan tanah yang berwenang memberikan 
ijin adalah gubernur, sedangkan dalam pencabutan 
hak atas tanah yang berwenang memberi ijin adalah 
presiden, dan dituangkan dalam Keputusan Presiden.

4. Dalam pembebasan tanah terdapat Panitia Pembebasan 
Tanah, sedang dalam pencabutan hak terdapat Pani - 
tia Penaksir Ganti Rugi.

5. Dalam pembebasan tanah subyeknya : pemohon, pemi - 
lik hak, Panitia Pembebasan Tanah, gubernur. Se - 
dangkan dalam pencabutan hak subyeknya : pemohon, 
pemilik hak, Bupati/walikota, Panitia Penaksir 
Ganti Rugi, gubernur, Mendagri, MenKeh dan menteri 
lain yang berhubungan dengan keperluan penggunaan 
tanah yang hak atas tanahnya akan dicabut, dan 
Presiden.
Pada masa sekarang ini pencabutan hak atas tanah ti 

dak pemah ada lagi, karena Pemerintah Indonesia lebih me- 
ngutamakan kesejahteraan rakyat, dan melindungi hak-hak 
asasi rakyat, sehingga bila pemerintah memang memerlukan 
tanah rakyat, maka diusahakan dengan jalan musyawarah un - 

tuk mufakat. Dengan demikian digunakan cara pembebasan ta

nah.
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2, Prosedur Pembebasan Tanah Berdasarkan PMDN No.2/1985
Pembebasan tanah yang menggunakan dasar PMDN No.2 / 

1985 ini pada hakekatnya hajnpir sama dengan prosedur pem - 
bebasan tanah yang berlandaskan pada PMDN No.15/1975, ya - 
itu suatu pengadaan tanah, yang maksudnya adalah setiap ke 
giatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan gan
ti rugi kepada yang berhak atas tanah itu."50 Hanya saja pa 
da pengadaan tanah berdasarkan PMDN No. 2/1985 ini lokasi- 
nya terletak pada suatu wilayah kecamatan, yang pelaksana- 
annya dilaksanakan oleh Pimpinan Proyek,

Pengadaan tanah yang didasarkan pada PMDN No.2/1985 
ini dikhususkan untuk keperluan proyek pembangunan di wila 
yah kecamatan yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Hal 
ini ditujukan untuk mensukseskan pembangunan nasional yang 
makin meningkat dan merata khususnya pembangunan di wila. - 
yah kecamatan, yaitu proyek-proyek pembangunan yang ber - 
skala kecil dan tidak memerlukan tanah yang luas, yang di- 
lakukan oleh instansi pemerintah.

Menurut PMDN No.2/1985, prosedur pembebasan tanah 
adalah sebagai berikut : pertaina-tama pimpinan proyek se - 
bagai pihak yang memerlukan tanah, memberitahukan kepada 
camat se tempat mengenai lokasi, letak dan luas tanah yang 
diperlukan, selain itu juga harus dipenuhi syarat bahwa, 
lokasi, letak dan luas tanah yang diperuntukkan bagi pro - 
yek pembangunan harus disesualkan dengan rencana pengguna-

^°Boedi Harsono, Hukum Agrarla Indonesia. Himpunan 
Peraturan-Peraturan Hukum TanahT Set. Vl, PjamBafan, Jakar 
ta, 1986* h.65&.
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an tanah / pembangunan pemerintah daerah. Menurut pasal 4 
sub b PMDN No.2/1985, harga tanah yang ditetapkan harus me 
madai, dalam arti yang paling menguntungkan bagi negara 
dan harga tanah tersebut juga harus serasi dengan harga ta 
nah bagi proyek-proyek. pembangunan lainnya di wilayah yang 
bersangkutan dalam tahun anggaran yang sama.

Setelah itu camat mengmnpulkan orang-orang yang ter 
kena pembebasan tanah tersebut yang berada di bawah kekua- 
saannya, untuk mengadakan musyawarah mengenai'1)esarnya gan 
ti rugi defagan pemohon, dalam hal ini pimpinan proyek. Gan 
ti rugi yang diberikan harus sesuai dengan harga dasar ta
nah yang ditentukan oleh Panitia Penentu Harga Dasar yang 
diketuai oleh Bupati dan beranggotakan diantaranya : Kepa
la Kantor Agraria Tingkat Kabupaten, Kepala Kantor IPEDA, 
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan cabang kabupaten, 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Dan penentu harga dasar oleh 
Panitia Penentu Harga Dasar tersebut didasarkan pada PMDN 
No. 1/1975.

Apabila sudah tercapai kata sepakat antara pemohon 
atau pimpinan proyek dengan pemilik hak, maka kemudian me
reka memberitahukan kepada camat dan sekaligus camat me - 
nyaksikan pembayaran harga ganti rugi itu kepada yang ber- 
hak. Bersamaan dengan itu dilakukan juga penyerahan atau 
pelepasan hak atas tanah oleh pemiliknya.

Untuk selanjutnya camat selaku Pejabat Pembuat Akte 
Tanah dapat membuatkan suatu akte jual beli tanah dan sela 
ku Kepala Wilayah dapat menguatkan/melegalisir pelepasan
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hak, Dan setelah itu pimpinan proyek segera mengajukan per 
mohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang, seba 
gaimana yang ditetapkan dalam PMDN No, 6/1972 tentang pe - 
limpahan wewenang pemberian hak atas tanah dan menurut ta- 
ta cara permohonan hak sebagaimana diatur dalam PMDN No.5/ 
1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembe
rian hak atas tanah.

Sebagaimana dalam pembebasan tanah menurut PMDN No. 
15/1975, maka menurut .tWDN No 2/1985 inipun setelah seaua 
tanah mendapatkan hak atas tanah yang baru dari hasil pe - 
ngadaan tersebut, instansi yang memerlukan tanah dapat se
gera mempergunakan tanah dan merealisasikan pembangunan 
itu untuk kepentingan instansi pemerintah yang bersangkutan.

3, Peraturan Yang Mengatur Tentang Pembebasan Tanah
Pembebasan tanah dapat dipandang sebagai suatu lanjj* 

kah awal untuk mendapatkan tanah penduduk, baik yang akan 
dipergunakan untuk kepentingan swasta maupun untuk kepen
tingan umum, karena tanah sebagai sarana pembangunan 
ngat dibutuhkan untuk melaksanakan hampir seluruh kegiatan 
pembangunan terutama pembangunan di bidang fisik. Maka su- 
dah semestinya bahwa usaha pembebasan tanah tersebut harus 
lah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara 
kita,

Adapun peraturan-peraturan yang melandasi pelaksa - 
naan pembebasan tanah tersebut, dari masa ke masa selalu 
mengalarai perubahan-perubahan dan penyempurnaan yang dise- 

suaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pemerintah demi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBEBASAN TANAH UNTUK PENGGANTIAN 
JEMBATAN DI KECAMATAN KERTOSONO 
PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA

GEMBROT MARDIANA



mewujudkan cita-cita negara dalam mencapai masyarakat se - 
jahtera, adil dan makmur.

Mengenai hal ini, UUPA tidak mengafcur secara tegas 
tentang apa yang dimaksud dengan pembebasan tanah, tetapi 
pembebasan tanah itu dapat terjadi berdasarkan ketentuan 
yang ada di dalam UUPA, antara lain :
1. Pasal 27 UUPA sub a bagian ke 2, yaitu hak milik hapus 

bila tanahnya jatuh pada negara karena pemyerahan de - 
ngan sukarela oleh pemiliknya.

2. Pasal 34 UUPA sub c, yaitu hak guna usaha hapus karena 
dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 
berakhir.

3. Pasal 40 UUPA sub c, yaitu hak guna bangunan hapus ka - 
rena dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka wak 
tunya berakhir.

Hal yang demikian tersebut di atas lazimnya disebut 
dengan pelepasan hak, sedangkan pengertian pelepasan hak 
itu adalah perbuatan seseorang pemegang hak untuk melepas- 
kan apa yang menjadi haknya secara sukarela setelah kepa - 
danya diberikan suatu ganti rugi.

Masalah pembebasan tanah ini dalam sistem perundang 
undangan agraria nasional tidak diatur dengan suatu keten
tuan undang-undang atau peraturan pemerintah sebagaimana 
halnya dengan masalah pencabutan hak atas tanah untuk ke - 
pentingan umum, akan tetapi hanya diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Direktorat Jenderal 
Agraria dan peratuian-peraturan daerah se tempat.

Di sini akan saya uraikan mengenai peraturan-per -
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aturan yang mengatur tentang pembebasan tanah, yang akan 
saya bagi menjadi dua periode, yaitu :
1. Jaman penjajahan.
2. Jaman kemerdekaan.
Pada jaman penjajahan, pembebasan tanah biasa dikenal de -
ngan nama prijsgeving atau ontheffing atau afkoop yang di-
atur dalam Gouvernements Besluit No, 7 tanggal 1 Juli 1927
yang dirauat dalam Bijblad No.11372, kemudian diubsh dengan
Gouvernements Besluit tanggal 8 Januari 1932 yang termuat

11dalam Bijblad No. 12746, Untuk selanjutnya pada pasal 1
peraturan ini menyebutkan bahwa :

Pengambilan tanah untuk keperluan pemerintah pada 
asaanya harus diselenggarakan dengan persetujuan 
pemiliknya. Apabila, baik bernubungan dengan atau 
pun tidak adanya suatu undang-undang yang menyata 
kan bahwa kepentingan umum menghendaki pencabutan 
hak milik atas suatu benda / hak, maka maksud itu 
hendaknya dicapai melalui jalan perundingan dengan 
para pemiliknya atau yang berhak.

Sedang pada jaman kemerdekaan sekarang ini, Bijblad No.
11372 jo 12746 telah dicabut, Sebagai gantinya telah dibu-
at peraturan baru mengenai pembebasan tanah yang telah di-
sesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia
yang sedang membangun. Peraturan-peraturan tersebut antara
lain :
1. Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 27 Januari 1958 

No. Ka/34/1/14, tentang pembelian tanah untuk keperluan
V

dinas. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pada Bij - 

^Abdurrahman I, op.cit,, h.6 .
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blad 11372 jo 1274-6, tentang Panitia Pembebasan Tanah 
untuk kepentingan umum,

2. Surat Edaran Direktorat Agraria tanggal 28 Mei 1969,
No. Ba 5/281/5 tentang Acara Membebaskan/Melepaskan hak 
atas tanah yang akan diminta dengan hak lain.

3- Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tanggal 28 Mei 
1969 No. Ba 5/282/5 tentang Panitia Pembebasan Tanah 
Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Th. 1975 tanggal 
13 Desember 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai 
Tata Cara Pembebasan Tanah,

5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tanggal 3 Fe - 
bruari 1975 No. 12/108/12/75 tentang Pelaksanaan Pembe- 
basan Tanah.

6 * Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tanggal 28 Pe- 
bruari 1976 No. BTTJ 2/568/2-76 tentang PMDN No. 15/1975 
tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembe - 
basan Tanah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Th. 1976 tentang 
Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan 
Swasta,

8 . Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Oktober 
1976 No. Sj 16/10/41 tentang PMDN No. 15/1975 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah 
dan PMDN No. 2/1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan 
Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Ta - 
nah oleh Pihak Swasta.
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9*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tanggal 19 De- 
seraber 1969 No* Ba/12/91/69 tentang Pemberian Hak Atas 
Tanah yang Haknya semula telah dibebaskan oleh pemohon..

10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tangg&l 31 Ja- 
nuari 1978 No. BTU 1/581/1/78 tentang Biaya Administra- 
si dan Biaya Operasionil Panitia Pembebasan Tanah Ber - 
dasarkan PMDN No. 15/197 5.

11, Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri tanggal 1 Mei 1980 No, SE-1. 35/DJA/VTI. 5/5/80 
dan BTU 5/169/5-1980 tentang Peningkaian Aktivitas Pa - 
nitia Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Pemerintah,

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 
1981 No. 181,1/7944/AGR tentang Larangan Penggunaan 
Personil ABRI untuk pelaksanaan pembebasan tanah/pengo- 
songan tanah milik rakyat.

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 2 Th,1985 tanggal
2 Agustus 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk 
Keperluan Proyek-proyek Pembangunan di Wilayah Kecamat-
an.
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BAB III
TATA CARA MENETAPKAN BESARNYA GANTI RUGI 

DALAM PEMBEBASAN TANAH DI KECAMATAN KSRTOSONO

1* Penentuan Besarnya Ganti Ru^i
Adalah suatu hal yang wajar apabila kita memerlukan 

sesuatu kepunyaan orang lain untuk suatu keperluan, harus - 
lah lebih dahulu diusahakan agar mendapat persetujuan pemi
liknya, Begitu pula dalam pelaksanaan pembebasan tanah, se
telah kita mendapat persetujuan, makarmasalah yang harus 
lebih banyak mendapat perhatian adalah masalah ganti rugi. 
Karena persoalan ganti rugi menyangkut hak dari si pemilik 
hak atas tanah yang terkena pembebasan,

Pada dasarnya pemberian ganti rugi itu bisa berlang- 
sung apabila kedua belah pihak telah mengadakan musyawarah 
dan telah dicapai kata sepakat dalam menentukan besarnya 
ganti rugi. Di sini kedua belah pihak telah setuju bahwa, 
pihak yang satu akan melepaskan haknya, sedangkan pihak 
yang lain akan membayar ganti ruginya. Jadi, apabila telah 
tercapai kata sepakat tentang besarnya uang ganti rugi di - 
antara para pihak itu, maka pelaksanaan pembayaran ganti 
ruginya harus dilakukan secara langsung antara pemohon ya
itu instansi yang memerlukan tanah, kepada yang berhak dan 
bersama dengan itu pula dilakukan penyerahan/pelepasan hak 
atas tanah secara tertulis dihadapan sekurang-kurangnya 4- 
orang anggota panitia pembebasan tanah { bila pembebasan 
tanah itu menggunakan prosedur PMDN No, 15 Th. 1975 ), 
dengan disaksikan oleh kepala kecaraatan dan kepala kelu -
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rahan, Hal ini dilakukan sebagai bukti telah dilaksanakan 
pembayaran ganti rugi oleh instansi yang bersangkutan dan 
telah diterimanya uang ganti rugi tersebut oleh yang ber - 
hak, Di sini panitia pembebasan tanah berhak sepenuhnya mu
syawarah dengan pemilik hak atas tanah, karena pemohon 
(instansi yang membutuhkan tanah) telah menyerahkan sepe - 
nuhnya kepada panitia tersebut, dengan berpedoman pada be
sarnya harga yang telah disanggupi pemohon.

Sedangkan bila pembebasan tanah itu menggunakan pro- 
^edur PMDN No. 2 Th.1985, ̂ maka musjawarah untuk menentukan

s n x
besarnya ganti rugi itu, dilakukan sendiri oleh pimpinan
proyek dengan pemegang hak. Apabila telah tercapai kata se-
pakat, maka kedua belah pihak segera zneraberitahukan kepada
camat yang bersangkutan, dari laporan itu camat wajib untuk
menyaksikan pembayaran ganti ruginya, karena pembayaran gan
ti rugi itu harus dilakukan secara langsung dan tidak boleh
dilakukan melalui perantara. Hal ini sesuai dengan apa yang

12terjadi di Kertosono.
Dalam menentukan besarnya ganti rugi, selain dengan 

adanya unsur musyawarah, juga harus memperhatikan harga 
umum se tempat dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
harga tanah. Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No, 
2/384/2/75 tanggal 24 Pebruari 1975 : Harga umum se tempat 
adalah harga dasar atau harga pasarad se tempat yang di -

Hasil Y/awancara dengan Kepala Kecamatan Kertosono, 
Bapalt Sunu Purwanto, S.H., tanggal 4 April 1988.
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ambil secara rata-rata tiga bulan terakhir. Dalam pembe - 
basan tanah di Kertosono ini ditetapkan oleh Panitia Harga 
Dasar Atas Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, da - 
lam Surat Keputusan No.593/1427/447.42/86,

Sedangkan harga tanah tergantung sekali kepada nilai 
lokasi, strategis dan klasifikasi penggunaannya. Tanah kota 
harganya akan sangat meningkat, karena antara kebutuhan dan 
penyediaan lahan / tanah yang semakin sempit dan relatif te 
tap, sedangkan permintaan terus nieningkat. Selain itu fak - 
tor lain yang mempengaruhi harga tanah adalah sebagai bari- 
kut :
a. Lokasi / letak tanah.
b. Kesuburan tanah.
c. Status tanah.
d. Luas tanah.
e. Jarak dari prasarana jalan dan lain sebagainya.

Dalam pembebasan tanah, masalah penentuan besarnya 
ganti rugi dibedakan sebagai berikut

a. Bidang tanah.
b. Bangunan di atas tanah tersebut*
c. Tanaman di atas tanah tersebut.
d. Listrik.
ad. 1. Bidang tanah.

Dalam menentukan besarnya ganti rugi untuk bidang ta 
nah adalah bahwa dengan adanya ganti rugi, diharapkan si pe 
milik dapat menerima kembali modal atas tanah tersebut, mo
dal yang dimaksud di sini adalah sebesar nilai jual atas ta 
nah tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan be -
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sarnya satuan ganti rugi adalah nilai jual rata-rata yang 
diambil tiga bulan terakhir dari statistik transaksi jual 
beli tanah se tempat. Diambil nilai rata-rata karena sifat 
dari pada jual beli itu macam-macam, misalnya seseorang 
menjual tanah dengan harga murah karena membutuhkan uang, 
orang lain dapat menjual tanahnya dengan harga mahal, ka- 
rena si pembeli memang-betul-betul membutuhkan tanah ter
sebut. Oleh karena itu harga patokan yang lebih tepat ada - 
lah harga rata-rata dari statistik harga jual beli tahah se 
tempat.

Dalam Pembebasan Tanah Untuk Penggantian Jembatan 
Di Kecamatan Kertosono ini sebenamya melibatkan wilayah 
dua kabupaten, yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri* 
Kabupaten Nganjuk terkena pembebasan seluas 21947,68 M2 dan 
Kabupaten Kediri terkena pembebasan seluas 16.575,88 M2. 
Untuk membatasi penulisan skripsi ini, maka saya hanya me - 
ngambil sampel dari wilayah Kabupaten Nganjuk.

Dari keseluruhan tanah yang dibebaskan dalam wilayah 
Kabupaten Nganjuk, tidak semuanya mendapatkan ganti rugi. 
Tang mendapat ganti rugi diantaranya :
1. Lapangan tenis yang dikuasai oleh Pemda Kertosono, selu

as 903,60 M2.
2. Sekitar Sekottoah Tehnologi I Kertosono, yang di bawah pe- 

nguasaan Kodim 0810 Nganjuk seluas 3004,85 M2, dan yang 
di bawah penguasaan DPU Pengairan 1620 M2.

3. Sekitar tanggul dan saluran irigasi Besuk, yang di bawah 
kekuasaan DPU Pengairan seluas 1769,25 M2.
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Sedangkan yang mendapat ganti rugi seluruhnya terdi- 
ri dari tanoh hak milik yang dimiliki oleh 57. kepala kelu - 
arga. Tanah-tanah tersebut bila ditinjau dari pemanfaatan-- 
nya dapat dibedakan antara lain :
1. Tanah pertanian :

a. Di lingkungan perumahan,
b. Di lingkungan perdagangan,
c. Di lingkungan pertanian,
d. Di lingkungan industri,

2. Tanah bangunan :
a, Di lingkungan perumahan.
b. Di lingkungan perdagangan,
c, Di lingkungan pertanian.
d. Di lingkungan industri,

Adapun dalam Surat Keputusan Panitia Harga Dasar 
Atas Tanah, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tanggal 
9 Mei 1986 dengan nornor 593/1427/447.42/86 telah disebutkan 
mengenai rincian harga dasar tanah tiap meter persegi seba
gai berikut :
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TABEL :
RINCIAN HARGA DASAR TANAH TIAP PIETER PERSEGI 

MENURUT LETAK, LINGKUNGAN DAN PENGGUNAANNYA DI WILAYAH 
KECAMATAN KERTOSONO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Harga dasar tiap meter persegi menurut
letak, lingkungan dan penggunaannya

kelas I kelas II kelas III
Rp. Rp. Rp.

A* LINGKUNGAN EERUMAHJilN
TANAH PERTANIAN 
1. Sawah 6.500 - 9 .0 0 0 4.500 - 6.500 400 - 4.500
2 . Eanah kering 4 .5 0 0 - 6 .5 0 0 3.500 - 4.500 100 - 3 .5 0 0

TANAH BANGUNAN 
1. Tanah bangun- 

an perumahan 15.000 - 25.000 10 .000 - 15.000 150 - 10.000

2. Tanah kosong 
kering 10.500 - 20.000 5.500 - 10.500 100 - 5.500

3, Tanah kosong 
basah 3.500 - 5.500 2.500 - 3.500 100 - 2.500

B. LINGKUNGAN PERDAGANGAN
TANAH PERTANIAN 
1. Sawah 5.500 - 7.500 3.000 - 5.500 700 - 3.500
2. Tanah kering 5.500.- 7.000 3.000 - 5.500 600 - 3 .0 0 0

TANAH BANGUN AU 
1. Tanah bangun

an perumahan 2 0 .0 0 0 - 51.000 15.000 - 2 0 ,0 0 0 2 .0 0 0 - 15.000

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEMBEBASAN TANAH UNTUK PENGGANTIAN 
JEMBATAN DI KECAMATAN KERTOSONO 
PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA

GEMBROT MARDIANA



2. Tanah kosong
kering 10 .00 0 - 15.000 5 .0 0 0 - 10 .000 1.500 - 5 .0 0 0

C. LINGKUNGAN PERTANIAN
TANAH PERTANIAN
1. Sawah 7.500 - 8*500 6 .0 0 0 - 7.500 100 - 6 .0 0 0

2. Tanah kering 5.500 - 6.500 4.500 - 5.500 50 - 4.500
TANAH BANGUNAN
1. Tanah bangunan

perumahan 8.500 - 10 .000 7 .0 0 0 - 8 .5 0 0 150 - 7 .0 0 0

2. Tanah kosong
kering 7 .5 0 0 - 8 .5 0 0 5.500 - 7.500 100 - 5.500

3. Tanah kosong
basah 5.500 - 6.500 4 .0 0 0 - 5.500 50 - 4 .0 0 0

D. LINGKUNGAN INDUSTRI
( Hal ini belum ditetapkan )

Sumber data : Kantor Kecamatan Kertosono.
ad. 2. Bangunan.

Ganti rugi atas bangunan yang ada di atas se bidang 
tanah yang terkena pembebasan, ti£aklah sama artinya der-- 
ngan menjual bangunan tersebut kepada pihak yang membutuh- 
kan tanah. Karena instansi yang membutuhkan tidak menghen- 
daki adanya bangunan di atas tanah yang di maksud, yang 
berarti bangunan tersebut harus dibongkar. Dengan dibong - 
karnya bangunan tersebut pemilik tanah mengharapkan agar 
dapat membangun kembali di tempat yang lain.

Dengan demikian dalam menentukan besarnya ganti ru-
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gi untuk bangunan harus memperhatikan :
a. Biaya upah pembongkaran, pemindahan, dan pembangunan 

kembali•
b. Pengertian harga material bangunan yang menjadi rusak 

dan tidak dapat digunakan lagi sebagai akibat pembong - 
karan tersebut.

c. Biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul sebagai akibat 
pembongkaran tersebut,

Bangunan yang ada di atas tanah yang dibebaskan ter 
sebut, dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. Bangunan permanen,
b. Bangunan semi permanen.
c. Bangunan konstruksi kayu.
3. Bangunan darurat.
Yang masing-masing bangunan tersebut mempunyai nilai yang 
berbeda, yang mempengaruhi dalam penentuan harga satuan 
ganti ruginya. Mengenai analisa praktisnya dikerjakan oleh 
Dinas Pekerjaan Umum setempat dalam hal ini Dinas Pekerja*- 
an Umum Kabupaten Daerah Tingkat IX Nganjuk, yang merupa - 
kan salah satu anggota dari panitia Harga Dasar Tanah Kabjt 
paten Daerah Tingkat II Nganjuk. 
ad,3 . Tanaman.

Tanaman adalah salah satu unsur yang ada di atas 
tanah, apabila tanahnya dibebaskan maka secara otomatis 
apa yang ada di atas tersebut juga ikut di bebaskan.

Dalam memberikan ganti rugi untuk tanaman, perlu di- 
perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga satuan
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ganti rugi untuk tanaman. Sedangkan. tanaman itu sendiri 
dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
a* Tanaman Keras.
b, Tanaman Musiman.
c. Tanaman Hias.
ad. a. Tanaman Keras.

Adalah tanaman yang mempunyai pohon keras, dan me - 
merlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat menghasilkan. 
Misalnya ; jati, mangga, kelgpa, nangka, belimbing, durian 
dan sejenisnya. Harga satuan ganti rugi untuk tanaman ke - 
ras ini dihitung perbatang. Di mana tiap batangnya masih 
diklaaifikasikan lagi, yaitu untuk diameter ukuran 3 cm 
s/d 10 cm dikategorikan ukuran kecil, untuk diameter uku - 
ran lebih dari 10 cm s/d 20 cm dikategorikan ukuran sedang 
dan untuk diameter ukuran lebih dari 20 cm dikategorikan 
ukuran besar. Dan tiap ukuran diberikan ganti rugi yang 
berbeda-beda, 
ad. b, Tanaman Musiman.

Adalah tanaman yang hanya menghasilkan suatu hasil 
secara musiman, misalnya : tebu,padi, tembakau, kacang ta
nah, jagung dan sejenisnya. Apahila diatas bidang tanah 
yang dibebaskan tersebut terdapat beberapa jenis tanaman, 
maka dapat diambil alternatif tanaman pokok atau yang pa - 
ling banyak, sedangkan ganti ruginya dihitung per meter 
persegi. Tanaman musiman ini juga diklaaifikasikan lagi, 
bila berumur ± 2 Minggu dikategorikan kecil, bila sudah 
berbunga tapi belum berbuah dikategorikan sedang, dan bila
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sedahg berbuah dikategorikan besar. 
ad, c. Tanaman bias,

Adalah jenis tanaman yang hasil produksinya merupa
kan tanaman untuk hiasan, misalnya : bunga mawar, bunga me 
lati, bunga sedap malani dan sejenisnya, yang perhitungan 
ganti ruginya ditentukan per batang. 
ad* 4 . listrik.

Dalam menentukan ganti rugi untuk listrik, diberi - 
kan ganti rugi yang sama, tanpa membedakan adanya faktor - 
faktor lain. Di,.sini ganti rugi untuk listrik diberikan se 
besar Rp. 125.000,00 untuk setiap pemegang hak atas tanah 
yang rumahnya sudah dipasang aliran listrik.

2. Pembayafcan Ganti Rugi Pembebasan Tanah
Pelaksanaan pembayaran ganti rugi diberikan secara 

langsung oleh pemohon ( instansi yang memerlukan tanah ) 
cq Pimpinan Proyek, tanpa adanya potongan apapun yang me - 
nyebabkan susutnya jumlah pembayaran ganti rugi. Bahkan da 
lam pembebasan tanah untuk penggantian jembatan di Kecamat 
an Kertosono ini masih ditambahkan dengan pajak penghasil- 
an 1 1 /2 % dari jumlah ganti rugi yang diterima oleh peme
gang hak atas tanah.

Akan tetapi cara pembayaran ganti rugi itu tidak di 
laksanakan seketika setelah disepakati tentang besarnya 
ganti rugi, melainkan diberikan dalam waktu '5 bulan sete -

lah ditentiiikannya ganti rugi. Bersama dengan pembayaran 
ganti rugi dilakukan pula penyerahan / pelepasan hak atas
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tfcnah secara tertulis dihadapan camat dan kepala desa yang 
bersangkutan. Dalam hal ini camat selaku Pejabat Pembuat 
Akte Tanah dapat membuat akte jual beli tanah dan selaku 
kepala wilayah dapat menguatkan / melegalisir pelepasan hak. 
Untuk pembuatan akte tersebut camat dapat memungut uang 
sa/biaya dari Pimpinan Proyek sebesar 1/4 % dari takeiran 
atau jumlah harga ganti rugi atas tanah/bangunan/tamaman, 
dengan ketentuan minimum Rp. 10.0 0 0 ,0 0 dan maksimum sebe - 
sar Rp. 100.000,00 termasuk untuk para saksi.

Di dalam akte pelepasan hak tersebut dinyatakan de
ngan jelas antara lain : 
a. Letak / lokasi tanah yang dibebaskan. 
b* Besarnya ganti rugi.
C, Pihak yang membebaskan.
d. Pengesahan dari camat.

Berita acara pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi 
tersebut sekurang-kurangnya dibuat rangkap delapan. Dengan 
adanya pernyataan pelepasan hak tersebut, berarti hak dari 
pemilik tanah dan benda-benda yang ada di atasnya menjadi 
hapus dan pada saat itu tanah dikuasai oleh negara.

Untuk selanjutnya Pimpinan Proyek mengajukan permo - 
honan hakobaru htas :tanah yang dibebaskan kepada pejabat 
yang berwenang, dalam hal ini ditujukan kepada Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I upfKepala Direktorat Agraria, dan 
permohonan tersebut harus disertai dengan durat-surat bukti 
pernyataan pelepasan hak dan bukti pembayaran ganti ruginya. 
Dengan surat permohonan tersebut di atas, Kepala Direktorat 
Agraria membuat surat keputusan penunjukan penguasaan hak
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atas tanah yang dibebaskan yang disahkan oleh Gubernur Ke
pala Daerah se tempat.

Dengan telah dikeluarkannya surat keputusan tersebut 
di atas, maka seluruh rangkaian proses pembebasan tanah un
tuk kepentingan negara secara yuridis dan administrasi su - 
dah selesai.
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BAB IV 
PERMASALAHAN YANG TIMBUL 

D A N  
CARA PENYELESAIANNYA

1. Masalah-Masalah yang Timbul Dalam Pembebasan Tanah di 
Kecamatan Kertosono

Tanah merupakan sarana utama dalam m«rwujudkan pem - 
bangunan, sedang tanah bagi manusia merupakan kebutuhan yang 
sangat vital, karena di samping sebagai tempat tinggal juga 
sebagai sumber kefeidupan. Pertambahan pendudulc sedemikian 
pesatnya, sedangkan jumlah tanah yang ada tetap, sehingga su 
lit untuk menemukan tanah yang tidak berpenghuni, terutama 
di kota-kota besar, Lokasi pembangunan dalam kenyataannya tt 
dak pada tanah negara yang bebas saja tetapi juga melewati 
tanah yang berpenghuni. Hal inilah yang menyebabkan sering- 
nya timbul permasalahan dalam pembebasan tanah terutama ter
hadap rakyat yang haknya terkena jalur pembangunan tersebut.

Pada umumnya dalam praktek pelaksanaan pembebasan ta
nah untuk pembangunan suatu proyek baik untuk kepentingan 
pemerintah maupun mntuk kepentingan swasta tidak jarang di- 
hadapkan pada suatu masalah, Baik itu masalah yang bersang- 
kutan dengan acara pembebasannya, dalam penentuan lokasinya 
maupun dalam Hal penentuan dan pemberian ganti ruginya.

Demikian pula dalam pelaksanaan pembebasan tanah un
tuk pembangunan jembatan di Kecamatan Kertosono, juga tidak 
terlepas dari permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu ma-
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salah tentang kepastian penyediaan Maya untuk ganti rugi 
yang disediakan oleh pihak yang membutuhkan tanah, karena 
hambatan penyediaan biaya untuk ganti rugi yang telah di- 
sanggupkan oleh pihak yang memerlukan tanah akan mengaki- 
batkan kesulitan bagi para pemilik tanah dalam merencana- 
kan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan sebagai aki- 
bat tanah miliknya yang terkena pembebasan.

Di samping itu masalah kepastian waktu kapan pemba
yaran ganti rugi dilaksanakan, juga merupakan masalah yang 
perlu "diperhatikan di dalam proses pembebasan tanah ini, 
sebab masalah tersebut dapat menimbulkan kerugian daripada 
pemilik tanah terutama yang kehidupannya serba pas-pasan 
dan hidupnya hanya bersumber dari penghasilan tanah terse
but, Misalnya seorang pemilik tanah yang tanahnya terkena 
pembebasan dan mengharapkan akan menerima uang ganti rugi, 
tetapi ternyata pembayaran ganti rugi tersebut tertunda, 
sehingga pemilik tanah yang sedianya akan membeli tanah la 
gi setelah mendapatkan ganti rugi tersebut mendapat kerugi 
an, karena dengan tertundanya waktu pembayaran uang ganti 
rugi akan membawa pengaruh terhadap meningkatnya harga ta
nah, karena harga tanah makin lama makin meningkat terus
sebab persediaan lahan yang semakin sempit sedangkan per -

13mintaan semakin meningkat.
Maka dari itu sebaiknya pihak yang membutuhkan tanah

1 ̂̂ Hasil wawancara dengan Bp. Ngaselan, warga Desa 
Pelem Kecamatan Kertosono, yang terkena pembebasan tanah, 
tanggal 17 Januari 1988,
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dalam hal ini pimpinan proyek setelah mengadakan musyawarah 
dengan pemilik tanah, hendaknya memberikan kep&stian waktu 
kapan biaya ganti rugi tersedia dan kapan waktunya sesuai 
dengan yang diperjanjikan, sehingga pemilik tanah dapat me
nentukan tindakan selanjutnya dengan tepat setelah tanah 
miliknya dibebaskan.

Di dalam usaha memperoleh tanah yang diperlukan un
tuk pembangunan itu pimpinan proyek sudah berusaha menga - 
dakan pendekatan dengan pemilik hak atas tanah dengan jalan 
musyawarah. Tetapi walaupun demikian masih saja sering ter- 
jadi masalah-masalah yang mungkin timbul dari pihak pemilik 
hak atas tanah itu sendiri, ada pemilik tanah yang bisa me
nerima musyawarah mengenai ganti rugi tersebut, tetapi ada 
juga yang tidak bisa menerima ganti rugi yang dimusyawarah 
kan tersebut, dan tidak bersedia menyerahkan tanahnya seca 
ra sukarela.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Kertosono, Dari 64 

pemilik tanah yang tanahnya dibebaskan, ada 16 pemilik ta - 
nah yang belum bersedia menerima musyawarah tersebut, se - 
hingga pimpinan proyek harus berulang kali mengadakan per - 
temuan untuk mencapai musyawarah tersebut, sehingga sampai 
lima kali pertemuan barulah tercapai secara tuntas musyawa
rah antara pimpinan proyek dengan pemilik hak atas tanah.

Sedangkan dari keenambelas pemilik tanah yang seraula 
tidak dapat menerima musyawarah tersebut, setelah saya me - 
ngadakan wawancara secara langsung dengan beberapa orang 
dari enam belas pemilik tanah tersebut, mereka mempunyai

alasan yang berbeda-beda, diantaranya :
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u

1. Mereka tiadak bisa menerima ganti rugi yang diberikan 
oleh pimpinan proyek, dengan alasan tanah mereka terle- 
tak strategis di dekat jalan raya, sejjingga mereka ke - 
beratan kalau ganti ruginya disamakan dengan mereka 
yang mempunyai tanah di dalam lingkungan perkampungan.

2. Adanya perasaan takut memasuki daerah pemukiman yang 
baru, apakah di tempat yang baru nanti mereka dapat hi- 
dup layak sebagaimana sebeluranya.^

3. Adanya biaya yang lebih besar, seperti biaya transport 
ke tempat kerja, ke sekolah atau ke pasar. Karena tenr- 
pat pemukiman yang baru nanti mungkin lebih jauh dari 
sarana-sarana tersebut di atas,

4-, Medan yang harus ditempuh ke tempat pemukiman yang baru 
tersebut jauh dari kota, jauh dari pasar, dan sebagai - 
nya15.

Masalah lain yang sering timbul dalam pelaksanaan 
pembebasan tanah adalah adanya tanah-tanah yang statusnya 
masih dalam persengketaan pemilikan dan atau pewarisan. 
Sebab dalam pembangunan jembatan ini diperlukan letak yang 
strategis dan sesuai dengan tata kota, sehingga tidak ja - 
rang tanah yang terkena pembebasan tersebut belum ada ke
pastian pemilik dan pemegang hak atas tanahnya karena ma -

^Ilasil wawancara dengan Ibu Sriyati, warga desa 
Pelem Kecaraatan Kertosono, yang terkena pembebasah tanah, 
pada tanggal 20 Januari 1988.

^Hasil wawancara dengan Bp. Dasim, warga desa Pe - 
lem Kecamatan Kertosono, yang terkena pembebasan tanah, 
pada tanggal 20 Januari 1988.
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sih dalam persengketaan. Sehingga pihak yang membutuhkan 
tanah / pimpinan proyek sulit untuk mengadakan musyawarah 
dan mufakat untuk menentukan besarnya ganti rugi terhadap 
tanah yang terkena pembebasan.

Secara umum, memang prosedur pelaksanaan pembebasan 
tanah untuk penggantian jembatan di Kecamatan Kertosono 
ini memang sudah sesuai dengan peraturan yang telah dite - 
tapkan oleh pemerintah, yaitu berdasarkan kepada PMDN No. 
2/1985. Karena proyek ini membutuhkan tanah yang tidak le- 
bih dari 5 hektar.

Walaupun sebelunmya proses pelaksanaan pembebasan 
tanah ini mengalami hambatan, tetapi akhirnya setelah saya 
mengadakan wawancara langsung dengan para pemilik tanah 
yang terkena pembebasan, sebagian besar dari mereka merasa 
lebih diuntungkan, karena selain dapat membeli tanah baru 
di tempat lain di lingkungan perkampungan, mereka juga da
pat membeli barang-barang seperti radio, TV, sepeda dan 
lain-lain. Tetapi sebagian kecil dari mereka memang masih 
merasa kurang diuntungkan dengan adanya pembebasan tanah 
tersebut•

2. Upaya-Upaya Penyelesaian
Proses pelaksanaan pembebasan tanah harus diselesai- 

kan secara cepat dan tuntas, karena bila tidak segera di - 
selesaikan maka akan dapat menimbulkan kerugian dikedua be 
lah pihak baik pihak yang membutuhkan tanah maupun pihak 
yang tanahnya terkena pembebasan.
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Maka untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang se- 
ring 'terjadi dalam proses pembebasan tanah, Menteri Dalam 
Negeri cq Direktorat Jenderal Agraria mengeluarkan Peratur 
an Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Ca 
ra Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di 
Wilayah Kecamatan jo Surat Edaran Direktorat Agraria tang
gal 3 Agustus 1985 No, SE. 5l.1./,'A/:/t985-tfcntang .Pengadaan 
Tanah Sampai Dengan 5 Hektar Untuk Proyek Pembangunan, de
ngan tujuan untuk memperlancar dan mempercepat proses pe - 
ngadaan tanah yang berskala kecil / tidak luas untuk pro - 
yek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh instansi / ba - 
dan pemerintah yang terletak dalam suatu wilayah kecamatan 
dengan catatan luas tanahnya tidak lebih dari 5 hektar.

Apabila terjadi ketidaksesuaian pendapat atau tidak 
tercapai kata mufakat dalam musyawarah, antara pemilik ta
nah dengan instansi yang memerlukan, walaupun sudah diusa- 
hakan sedemikian rupa, maka instansi tersebut yang diwaki- 
li oleh pimpinan proyeknya harus Begera mencari lokasi la
in untuk penggantinya, dan bila pimpinan proyek tersebut 
telah menetapkan untuk mencari lokasi lain, maka selambat 
lambatnya dalam waktu 3 hari wajib memberitahukan kepada 
camat / walikota.

Sedangkan untuk menyelesaikan masalah pembebasan ta 
nah, yang tanah tersebut masih dalam persengketaan, sehing 
ga pihak pimpinan proyek sulit untuk mengadakan musyawarah 
dan mufakat untuk menentukan besarnya ganti rugi terhadap 
tanah tersebut, maka pimpinan proyek mengambil langkah bah
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wa jika dipandang perlu segera dilaksanakan demi pembangun 
an dan juga untuk menghindari proses putusan yang memakan 
waktu lama, maka pihak pimpinan proyek memanggil para pi - 
hak yang bersengketa yang tanfchnya terkena pembebasan un - 
tuk diajak musyawarah dan mufakat dalam menentukan besar - 
nya ganti rugi sambil menunggu proses keputusan yang tetap 
atau yang past! siapa pemilik tanah dan atau para ahli wa- 
ris yang berhak atas tanah yang terkena pembebasan terse - 
but. Setelah tercapai mufakat mengenai besarnya ganti rugi 
maka uang ganti rugi tersebut ditahan terlebih dahulu oleh 
pimpinan proyek sampai menunggu suatu keputusan yang tetap 
dan pasti siapa pemilik tanah dan atau para ahli waris 
yang berhak atas tanah yang terkena pembebasan tersebut, 
barulah uang ganti rugi diberikan kepada yang berhak.

Di dalam pembebasan tanah, kadang-kadang juga meli- 
hatkan adanya unsur ABRI, tetapi uneur ABRI di siiji hanya 
bersifat pengamanan saja yang membantu pelaksanaan pembe
basan tanah tersebut, tidak boleh sewenang-wenang bertin- 
dak terhadap pemilik tanah. Karena di dalam PMDN No. 181.1 
/ 7944 AGR tanggal 7 September 1981 tentang Larangan Peng- 
gumaan Personil ABRI Untuk Pelaksanaan Pembebasan / Pengo- 
songan Tanah Milik Rakyat, di sini dilarang menggunakan 
unsur ABRI, hal ini ditujukan agar supaya tidak menurun - 
kan citra / kewibawaan pemerintah / ABRI. Selain itu juga 
menjaga agar tidak terjadi keresahan dalam masyarakat.
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BAB V 
P E N U T U P

1. Keainrpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah saya kemukakan 
pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini saya raencoba me 
nyimpulkan dari seluruh uraian saya tersebut.

Bahwa di dalam pembangunan diperlukan suatu lahan / 
tanah yang tidak sedikit, sedangkan tanah-tanah yang diper 
lukan tersebut bukan hanya tanah negara yang bebas saja, 
melainkan juga tanah-tanah yang diatasnya terdapat berbagai 
hak. Di sinilah yang sering timbul permasalahan, karena tft 
nah-tanah tersebut ada yang menghaki, tentunya tanah ter - 
sebut tidak dapat begitu saja digunakan untuk pembangunan, 
melainkan harus seijin yang punya hak,

Berdasarkan pasal 6 UU No.5/1960 bahwa semua hak 
atas tanah itu mempunyai fungsi sosial. Yang berarti bahwa 
hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah da
pat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan. dipergunakan.;.(atau 
t;idak"clipei:gunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi- 
nya, apala&i kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masya 
rakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya 
dan sifat dari pada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi 
kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun ber 
manfaajc pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi ketentuan 
tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan a.ksn 
terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).
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Undang-undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepenting - 
an-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan ke
pentingan perseorangan haruslah Baling mengimbangi, hingga 
pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok yaitu : kemak - 
muran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.

Dengan demikian apabila pemerintah/suatu instansi 
yang memerlukan tanah untuk pembangunan, maka s^wajarnya 
apabila memberikan suatu ganti rugi terhadap tanah yang di
bebaskan. Hanya saja ganti yang .dib'erikkn\\!.itu jangan sam - 
pai raengakibatkan rugi bagi pemilik hak atas tanah. Karena 
hal ini menyangkut kesejahteraan rakyat.

Untuk ini pemerintah melalui Mendagri cq Direktorat 
Jenderal Agraria telah mengatur mengenai pembebasan tanah 
ini di dalam PMDN No. 15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, PMDN No. 2/1976 ten - 
tang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan 
Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta, PMDN 
No. 2/1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperlu
an Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.

Sedangkan pembebasan tanah untuk penggantian jembatr 
an di Kecamatan Kertosono ini menggunakan prosedur PMDN No. 
2/1985, karena memang tanah yang diperlukan itu tidak lebih 
dari 5 hektar, sehingga biasa disebut dengan pengadaan ta - 
nah. Dan ternyata pengadaan tanah yang terjadi di Kecamatan 
Kertosono ini memang sudah sesuai dengan peraturan pemerin
tah, khususnya PMDN No. 2/1985 walaupun sebelumnya memang 
terjadi hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya proses
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pelaksanaan pembebasan tanah tersebut. Tetapi berkat pende- 
katan dari Pimpinan Proyek dan kesadaran dari warga masya - 
rakat akan pentingnya pembangunan jembatan bafru tersebut, 
sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Di dalam pelaksanaan pembebasan tanah atau pengadaan 
tanah, faktor yang penting adalah musyawarah, karena dengan 
cara ini, kepentingan pemilik hak atau pemegang hak menda - 
pat perhatian, sehingga kalaupun nantinya pelaksanaan penga 
daan tanah itu dapat tercapai, maka pemilik tanah akan me - 
lepaskan haknya itu atas dasar sukarela, ikhlas dan kesadar 
an bahwa tanahnya itu diperlukan untuk kepentingan pemerin
tah,

Mengenai penetapan besarnya ganti rugi yang diberi - 
kan Pimpinan Proyek kepada pemilik hak didasarkan pada har
ga dasar tanah setempat, dalam hal ini ditetapkan oleh Pa - 
nitia Harga Dasar Atas Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Nganjuk, tanggal 9 Mei 1986 No.593/1427/4-47.42/86. Jadi ti
dak begitu saja tanpa berdasarkan ketentuan yang ada.

Dan setelah terjadinya keeepakatan mengenai besarnya 
ganti rugi maka setelah waktu 3 bulan dilakukan pembayaran. 
Tetapi belum semuanya diberikan pembayaran ganti rugi, ka - 
rena sebagian kecil dari pemilik hak yaitu enam belas 
orang dari enampuluh empat pemilik hak yang terkena pembe - 
basan tersebut, belum menyetujui kesepakatan mengenai ganti 
rugi tersebut dengan berbagai macam alasan seperti yang te
lah saya uraikan dalam bah terdahulu. Namun demikian akhir- 
nya mereka juga dapat.menerima, karena Pimpinan Proyek mem-
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berikan tambahan ganti rugi.
Beraamaan dengan. pembayaran ganti rugi itu, terjadi- 

lah juga pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah, untuk 
kemudian menjadi tanah negara, Dan kemudian Pimpinan Proyek 
mengajukan kepada pejabat yang berwenang suatu hak ataB ta
nah untuk segera dilaksanakan pembangunan di atas tanah ter 
sebut.

Demikianlah kesimpulan yang dapat saya rangkum atas 
penulisan skripsi saya, seperti yang telah saya uraikan da« 
lam bab I sampai dengan bab IV.

2. Saran-Saran
Dalam rangka pembangunan khususnya pembangunan pro - 

yek jalan raya dan jembatan, hendaknya pemerintah mengada - 
kan kegiatan-kegiatan penerangan dan penyuluhan yang sangat 
diperlukan sehubungan dengan usaha pemerintah untuk melaksa 
nakan dan mensukseskan pembebasan tanah, sebab selain mengjtt 
rangi timbulnya keresahan dikalangan masyarakat terutama 
yang tanah miliknya terkena pembebasan, juga paling tidak 
dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu pro - 
gram pemerintah dalam rangka pembebasan tanah untuk kepen - 
tingan pembangunan atau yang menunjang pembangunan,

Pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan da - 
lam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pem
bebasan tanah terutama dalam memberikan ganti rugi kepada 
pemilik tanah yang terkena pembebasan, selain itu pemerin - 
tah diharapkan juga untuk mengadakan kontrol terhadap petu-
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gas-petugas yang menyelenggarakan pembayaran ganti rugi 
kepada pemilik tanah sehingga dapat dihindarkan terjadinya 
penyelewengan-penyelev/engan*

Karena persoalan tentang tanah menyangkut nilai-ni- 
lai kemanusiaan, maka hendaknya tidak perlu terjadi adanya 
penyelesaian masalah pertanahan yang hanya ditekankan untuk 
kepentingan stabilitas nasional semata dengan mengorbankan 
hal-hal kemanusiaan, karena walaupun stabilitas nasional 
dapat ditegakkan akan tetapi hakekat kesejahteraan harus 
tetap ditegakkan,

Dan yang terakhir saya menghimbau kepada seraua pihak 
agar dalam melaksanakan tugas, hendaknya berpedoman pada 
peraturan yang ada, sehingga semua tindakan dapat dipertang 
gungjawabkan kebenarannya#
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