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a. Tidak terwujudnya kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya nilai ganti 

rugi antara instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang 

hak atas tanah yang kemudian dilakukannya konsinyasi ganti rugi ke 

Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukumya oleh instansi Pemerintah 

yang memerlukan tanah. Dengan dikonsinyasikannya ganti rugi ke 

Pengadilan Negeri tersebut tidak serta merta mengakibatkan hak atas tanah 

langsung dapat diambil oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah 

tersebut, karena dengan dilakukannya konsinyasi ganti rugi, maka hak atas 

tanah akan menjadi hapus jika pemegang hak atas tanah telah mengambil 
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ganti rugi yang dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri yang prosesnya disebut 

telah terjadi pelepasan hak, tanah kembali menjadi tanah negara dan dapat 

dilakukan proses selanjutnya yaitu permohonan penggunaan tanah negara tadi 

untuk pembangunan infrastruktur kepentingan umum sesuai tujuan 

penggunaan dalam pengadaan tanahnya.  

b. Permasalahan yang sering muncul dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 

ganti rugi sehingga dilakukan konsinyasi bahkan bisa sampai pada 

pencabutan hak atas tanah. Sehingga musyawarah mempunyai peran penting 

dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena menjadi wadah 

untuk kegiatan yang saling mendengar, memberi dan menerima pendapat 

serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 

ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah atas dasar 

kesukarelaan dan kesetaraan. Dan Panitia Pengadaan Tanah memiliki peran 

besar didalam pelaksanaan musyawarah. Hasil musyawarah ini yang nantinya 

akan menentukan terjadi tidaknya konsinyasi ganti rugi. Peraturan perundang-

undangan yang ada memberikan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah 

untuk mengajukan keberatan terhadap konsinyasi yang dilakukan pemerintah 

sebagai upaya mendapatkan hak atas tanah karena tidak tercapainya 

kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi. Dan memberikan kesempatan juga 

untuk mengajukan banding jika ternyata terjadi pencabutan hak atas tanah. 

Namun, upaya banding tersebut hanya dapat dilakukan terhadap besarnya 
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ganti rugi yang dianggap kurang sesuai, sedangkan terhadap kesalahan 

prosedur yang dilakukan pemerintah dalam pengadaan tanah, pemegang hak 

atas tanah hanya dapat melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri yang 

meliputi wilayah hukum tanah berada. 

 

2. Saran 

a. Dalam menentukan besarnya ganti rugi, hendaknya tidak hanya berpatokan 

pada NJOP yang memandang dari segi ekonomi, tetapi juga memperhatikan 

aspek sosial tanah bagi pemegang hak atas tanah. Karena selain memiliki nilai 

ekonomi, tanah juga memiliki nilai sosial. Pemerintah harus pula 

memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi setelah dilakukan 

pengadaan tanah.    

b. Mengingat pentingnya peran musyawarah, maka musyawarah yang dilakukan 

harus benar-benar dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, harus ada 

keterbukaan, transparansi, dan menggunakan musyawarah sebagai media 

menyampaikan segala penjelasan mengenai pengadaan tanah yang akan 

dilakukan kepada para pemegang hak atas tanah sehingga tidak terjadi 

kesimpang siuran informasi yang nantinya justru akan dapat dimanfaatkan 

oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan individu.  
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