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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Dengan adanya perkembangan ekonomi yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat diperlukan pembangunan yang lebih baik 

sehingga dapat mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut tidak menutup 

kemungkinan adanya penggunaan tanah. Dalam menggunakan tanah harus 

disesuaikan dengan kepentingan masyarakat secara luas supaya dapat tercapai 

tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan rakyat seluruhnya. 

Tanah sebagai bagian dari bumi disebut dalam pasal 4 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA), yaitu  

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. 
 

Namun ketentuan pasal tersebut tidaklah dibenarkan untuk mempergunakan tanah 

semata-mata untuk pribadi saja tanpa melihat kepentingan masyarakat sebab 

semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial maksudnya adalah penggunaan 

tanah tersebut disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya sehingga 

bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya 

maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara seperti halnya dalam 

pembangunan jalan lingkar timur di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan 
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didasarkan untuk kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak sebagai 

penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan perekonomian. 

Pembangunan infrastruktur di beberapa daerah di Indonesia sering 

menimbulkan masalah di dalam masyarakat terutama masyarakat yang terkena 

pengadaan tanah karena adanya kepentingan untuk mempertahankan hak atas 

tanahnya dan besaran ganti rugi yang ditawarkan oleh Pemerintah tidak sesuai 

dengan besaran ganti rugi yang diinginkan masyarakat yang terkena pengadaan 

tanah, seperti pembangunan jalan lingkar timur di Kabupaten Lumajang. 

Pembangunan tersebut berorientasi pada kepentingan umum yang pada saat 

pembangunan ini dilakukan diatur berdasarkan pasal 5 huruf a Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang sekarang berlaku pasal 10 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Orientasi kepentingan umum inilah 

yang menyebabkan perolehan tanah pada pembangunan tersebut dilakukan 

melalui pengadaan tanah.  

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah harus memberikan ganti rugi yang 

layak dan adil sebagai bentuk penghormatan atas hak atas tanah dan sebagai 

wujud pengakuan hukum pertanahan di Indonesia terhadap hak-hak atas tanah 

yang bersifat individual yang hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 28H ayat 4 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun 

kenyataannya, pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum 
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seringkali menimbulkan masalah didalam masyarakat sebab adanya dua pihak 

yang terlibat yaitu pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan 

pemerintah yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Pada 

umumnya yang sering dipermasalahkan adalah mengenai besaran ganti rugi yang 

dikarenakan harga Pemerintah sering dinilai murah dalam ketetapannya 

sedangkan pemiliknya menghendaki harga yang tinggi seperti pada penentuan 

besaran ganti rugi pada Desa Selokgondang dan Desa Sumberejo dalam 

pengadaan tanah jalan lingkar timur yang pemilik tanahnya menghendaki harga 

tanah yang lebih tinggi daripada harga tanah yang ditawarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lumajang. 

Di dalam mengadakan penaksiran/penetapan mengenai besarnya ganti rugi, 

Panitia Pengadaan Tanah harus mengadakan musyawarah dengan para 

pemilik/pemegang hak atas tanah berdasarkan harga umum setempat. Apabila 

telah terjadi kata sepakat mengenai besar atau bentuk ganti rugi, maka dilakukan 

pembayaran ganti rugi sejumlah yang telah disepakati atau disetujui bersama. 

Bersamaan dengan pembayaran ganti rugi, berdasarkan pasal 7 Keputusan 

Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum dilakukan pula penyerahan atau pelepasan tanahnya 

dengan disaksikan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota Panitia Pengadaan 

Tanah, yaitu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Kepala Kantor 

Pertanahan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Instansi 

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, Kepala Instansi 

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian, Camat dan 
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Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Dalam hal Pembangunan Jalan Lingkar 

Timur Jogotrunan-Wonorejo di Kabupaten Lumajang, Panitia Pengadaan Tanah 

dibentuk oleh Bupati Lumajang berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 

188.45/110/427.12/2007 tanggal 9 Januari 2007, yang susunannya terdiri atas 

Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Lumajang, Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lumajang, Asisten Tata Praja dan Administrasi Sekda Kabupaten 

Lumajang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lumajang, Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

Kabupaten Lumajang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Kepala 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, Kepala Kantor 

Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4) Probolinggo, Kepala 

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang, Kepala Bagian Hukum 

Setda Kabupaten Lumajang, Camat Setempat, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa 

Setempat. 

Di Kabupaten Lumajang pengadaan tanah disini tidak hanya mengenai 

tanah yang sudah bersertifikat tetapi juga tanah yang belum bersertifikat yaitu 

tanah bekas milik adat seperti tanah yasan dan tanah kas desa yang juga ikut 

dibebaskan dan dilepaskan haknya untuk diganti rugi yang pelaksanaannya 

berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

yang didalam pasal 1 ayat 3 menentukan bahwa setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang 
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melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah, yang peraturan 

tersebut telah diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang didalam pasal 1 ayat 2 

menentukan bahwa setiap kegiatan untuk menyediakan tanah dilakukan dengan 

cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 

Digunakannya Tanah Yasan dan Tanah Kas Desa/Bondo Desa di Kabupaten 

Lumajang, Propinsi Jawa Timur untuk proyek pembangunan jalan lingkar timur 

Jogotrunan-Wonorejo untuk lebih mempersingkat perjalanan masyarakat serta 

untuk lebih membuka peluang usaha, di mana penyelesaian pengadaan tanah 

tersebut dilakukan melalui pelepasan hak atas tanah. Dalam pelepasan tanah 

tersebut selalu disertai dengan pemberian ganti rugi yang merupakan masalah 

sentral didalam pengadaan tanah. 

Proses penentuan harga ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman dilakukan 

dengan pertimbangan yang rasional, dikarenakan adanya kepentingan yang 

berbeda antara pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah dengan pemerintah, 

pembebasan hak atas tanah dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan mengenai 

harga ganti rugi tanah, pada kenyataannya kesepakatan sulit tercapai dikarenakan 

harga pemerintah sering dinilai murah dalam ketetapannya sedangkan pemiliknya 

menghendaki harga yang tinggi, sebagai contoh pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan lingkar timur Jogotrunan-Wonorejo di Kabupaten Lumajang 
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yang dalam penentuan harga ganti rugi yang awalnya mengalami 

ketidaksepakatan dengan besaran ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp40.000,-/m2 (empatpuluh ribu rupiah per 

meterpersegi) sedangkan pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah 

menghendaki harga ganti rugi sebesar Rp.100.000,- /m2 (seratus ribu rupiah per 

meterpersegi), dan akhirnya Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan 

musyawarah kembali dengan pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan 

tujuan untuk menghindari terjadinya konflik dari pembebasan maupun pelepasan 

hak atas tanah masyarakat tersebut dalam hal ini tanah yasan dan tanah kas desa.  

Uraian tersebut diatas menarik keinginan saya untuk membahas, meneliti 

dan menguraikan dalam penulisan tesis ini dengan mendasarkan pada peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang terkait, dengan judul tesis yaitu : “Pemberian Ganti Rugi 

Tanah Bekas Milik Adat Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Timur Di Kabupaten 

Lumajang”. 

1.2.Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar timur di 

Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur terhadap tanah bekas milik 

adat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 
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2. Apakah penyelesaian pemberian ganti ruginya telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

1.3. Tinjauan Pustaka 

1. Ganti rugi 

Tindakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum sebenarnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak 

perorangan atas tanah. Namun tindakan tersebut dapat 

dinetralisir/dinormalkan kembali, dengan cara memberi kompensasi berupa 

pemberian ganti rugi yang layak (sesuai dengan harga pasar) kepada 

pemegang hak atas tanah1.  

Menurut Maria S.W. Sumardjono, ganti kerugian sebagai suatu upaya 

untuk mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan 

perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum dapat disebut 

adil, apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya atau 

sebaliknya menjadi lebih miskin daripada keadaan semula2. 

Istilah lain ganti rugi atau ganti kerugian diartikan sebagai bentuk 

penggantian atas segala kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pengadaan 

tanah termasuk kehilangan kesenangan hidup (gemis van levens vreudge) 

maksudnya adalah ganti kerugian tidak saja meliputi hal-hal yang bersifat 

materiil tapi juga immaterial. Ganti kerugian seringkali diartikan negatif 

                                                           

1 Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma 
Agraria), Cet.II, UB Press, Malang, h.171. 

2 Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi&Implementasi, Kompas, 
Jakarta,2001, h.80 (disebut Maria S.W. Sumardjono I) 
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dikarenakan diganti tetapi selalu mengalami kerugian maksudnya adalah 

pemberian ganti kerugian selalu menempatkan pihak pemegang hak atas tanah 

dalam porsi yang lemah  dan dimarginalkan sehingga timbul wacana untuk 

mengganti istilah ganti rugi atau ganti kerugian dengan istilah ganti untung3. 

Berbeda dengan pendapat Sri Hajati4, penggunaan istilah ganti rugi adalah 

kurang tepat sebab terdapat salah satu Undang-Undang yang menjadi dasar 

pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 

Penataan Ruang yang mengatur mengenai salah satu hak setiap orang dalam 

penataan ruang adalah berhak mendapatkan penggantian yang layak atas 

kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pembangunan yang 

sesuai dengan rencana. Istilah penggantian yang layak inilah yang seharusnya 

digunakan bukan istilah ganti rugi. 

Kebijakan mengenai pemberian ganti kerugian sebenarnya tidaklah 

terbatas pada penggantian nilai tanah, bangunan, dan tanam-tanaman tetapi 

juga seharusnya meliputi penilaian kerugian yang bersifat immaterial dan 

kerugian yang timbul, seperti kegiatan usahannya, yang akibat perpindahan ke 

tempat lain, jumlah pelanggan dan keuntungannya menjadi semakin 

                                                           

3 Eman Ramelan, Buku Ajar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h.55 (disebut Eman Ramelan I) 

4Sri Hajati, “Beberapa Catatan Mengenai Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005”, Yuridika, 
Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 20, No.5, September-
Oktober 2005, h.366  
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berkurang5. Adanya pemberian ganti rugi yang tidak terbatas pada tanah saja 

merupakan bentuk prinsip pemisahan horisontal. Prinsip ini menyatakan 

bahwa pemilikan atas tanah dan benda atau segala sesuatu yang berdiri di atas 

tanah itu adalah terpisah6. Menurut Imam Sudiyat, tanah adalah terpisah dari 

segala sesuatu yang melekat padanya atau pemilikan atas tanah terlepas dari 

benda yang berada diatas tanah itu sehingga pemilik atas tanah dan bangunan 

yang berada diatasnya dapat berbeda7. 

Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung 

kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian bukan hanya diberikan kepada 

pemilik tanah tetapi juga kepada mereka yang sedang menyewa tanah dan atau 

rumah atau menggarap tanah yang bersangkutan dengan dilengkapi bukti-

bukti serah terima beserta saksi8. Apabila berhalangan pihak yang berhak 

karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. 

Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas 

ganti kerugian. Diluar itu, mereka yang memakai tanah dapat diberi santunan 

atau diminta mengosongkan tanahnya9.  

                                                           

5 Boedi Harsono, “Masalah Kerangka Persoalan dan Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pertanahan 
Nasional”, Dalam BF Sihombing, Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus Pengaturan Pemilikan, Penguasaan Tanah di Provinsi DKI 
Jakarta), Disertasi, Univeristas Indonesia, Jakarta, 2004 

6 Eman Ramelan I, Op.Cit., h.8 

7 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981, h.54. 

8 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk 
Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.64. (disebut Adrian Sutedi I) 

9 Maria S.W. Sumardjono I, Op.Cit., h.89 
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Pemberian ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah berdasarkan Pasal 

12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 jo. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

diberikan untuk : 

a. Hak atas Tanah; 

b. Bangunan; 

c. Tanaman, dan 

d. Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

Dalam pengaturan tersebut terjadi inkonsistensi jika dikaitkan dengan Pasal 1 

angka 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 jo. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebab 

dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 

jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak 

menyebutkan mengenai kerugian non fisik. Berbeda dengan Pasal 33 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum yang menyebutkan pemberian ganti rugi meliputi : 

a. Tanah; 
b. Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah; 
c. Bangunan; 
d. Tanaman; 
e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau; 
f. Kerugian lain yang dapat dinilai. 
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Kerugian lain yang dapat dinilai inilah yang merupakan istilah lain ganti rugi 

yang bersifat non fisik maksudnya adalah sepanjang kerugian non fisik dapat 

dinilai maka dapat diberikan ganti kerugian. 

Untuk tanah rakyat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat ini juga 

seharusnya berlaku untuk tanah-tanah wakaf sesuai dengan pasal 14 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak diberi ganti 

kerugian khusus dalam bentuk uang tetapi dibangunkan fasilitas umum yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Mengenai tanah wakaf untuk diberi perhatian 

misalnya ada sebuah masjid yang terkena proyek maka sebagai imbalannya 

harus pula dibangunkan masjid yang serupa pada tempat lain sedangkan untuk 

bangunan  yang selama ini dikenal dengan bangunan darurat, semipermanen, 

dan permanen masih perlu dikembangkan terus dalam pengertian yang 

disesuaikan dengan lingkungan masyarakat yang bersangkutan dan untuk 

tanaman ganti kerugian pada dasarnya ditujukan pada tanaman keras 

sedangkan untuk tanaman kecuali pembangunan sangat mendesak dapat 

ditunggu sampai panen10. 

Dibandingkan ganti kerugian untuk bangunan dan tanaman, ganti 

kerugian untuk tanah lebih rumit perhitungannya karena ada berbagai faktor 

yang dapat mempengaruhi harga tanah. Untuk Indonesia kiranya faktor-faktor 

yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan ganti kerugian di samping 

                                                           

10 Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.61. 
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Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan tahun terakhir adalah 

lokasi/ letak tanah (strategis/kurang strategis), status penguasaan tanah 

(pemegang hak yang yang sah/penggarap), status hak atas tanah (hak milik, 

hak guna bangunan, hak pakai dan hak-hak lain, jika statusnya hak milik maka 

harus menjadi pertimbangan dan perkiraan yang akurat terhadap harga ganti 

ruginya artinya harus lebih besar dari hak-hak atas tanah lainnya seperti Hak 

Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha), kelengkapan sarana, prasarana, 

keadaan penggunaan tanahnya (terpelihara atau tidak), kerugian sebagian 

akibat dipecahnya hak atas tanah seseorang, biaya pindah tempat/pekerjaan, 

dan kerugian terhadap turunnya hasil si pemegang hak11. 

Ganti kerugian dengan bentuk uang diberikan dalam bentuk mata uang 

rupiah baik secara tunai maupun melalui jasa perbankan yang menyangkut 

besarnya ganti kerugian dikaitkan dengan harga tanah, yang didasarkan atas 

nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak 

bumi dan bangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan, nilai jual 

bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung 

jawab di bidang bangunan dan nilai jual tanaman yang diatur oleh instansi 

Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian12. 

Ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti diberikan oleh instansi 

yang membutuhkan tanah setelah adanya permintaan tertulis dari dan melalui 

Pelaksana pengadaan tanah. Tanah pengganti tersebut senilai dengan ganti 

                                                           

11 Adrian Sutedi I, Op.Cit., h.64 

12 Abdurrahman, Op.Cit., h.62. 
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kerugian dalam bentuk uang dan lokasinya didasarkan pada kesepakatan 

dalam musyawarah penetapan ganti kerugian. 

Ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali pengaturannya sama 

dengan pemberian ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti. Yang 

membedakan hanya waktu penyediaan pemukiman kembali yaitu paling lama 

satu tahun sejak penetapan bentuk ganti kerugian13. 

Ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham diberikan oleh Badan 

Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Terbuka dan mendapat 

penugasan khusus oleh Pemerintah. Kepemilikan saham ini dilaksanakkan 

berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berhak dengan Badan Usaha Milik 

Negara dalam waktu paling lama tiga bulan sejak penetapan bentuk ganti 

kerugian14. 

Ganti Kerugian dalam bentuk lain yang disepakati oleh para pihak 

besarnya senilai dengan ganti kerugian dalam bentuk uang. Pemberian ganti 

kerugian dalam bentuk lain merupakan gabungan dari bentuk-bentuk ganti 

kerugian itu, penyerahannya dalam jangka waktu paling lama dari gabungan 

bentuk ganti kerugian15.      

Pemberian ganti kerugian dalam pelaksanaannya timbul banyak 

persoalan yang dapat didentifikasi sebagai berikut16 : 

                                                           

13 Eman Ramelan I, Op.Cit., h.102 

14 Ibid. 

15 Ibid. 

16 Sri Hajati, Loc.Cit 
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1. Ganti rugi yang dituntut oleh pemegang hak atas tanah dinilai terlalu 
tinggi oleh instansi yang memerlukan tanah; 

2. Ganti rugi yang ditawarkan oleh instansi Pemerintah yang memerlukan 
tanah dinilai terlalu rendah oleh pemegang hak atas tanah; 

3. Ganti rugi tidak diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah dan 
atau jumlah ganti rugi dipotong untuk keperluan yang tidak jelas; 

4. Ganti rugi yang dituntut oleh pemegang hak atas tanah berpedoman pada 
harga pasar yang jauh lebih tinggi daripada Nilai Jual Obyek Pajak 
(NJOP) Bumi Bangunan; 

5. Ganti rugi yang ditawarkan oleh instansi Pemerintah yang memerlukan 
tanah berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi Bangunan 
yang jauh lebih rendah dari harga pasar. 
 

2. Tanah bekas milik adat 

Dikatakan eks hak milik adat karena keberadaan hak milik adat harus 

sudah ada pada waktu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk dapat dikonversi maksudnya 

adalah hak milik adat (misalnya hak yasan, hak milik adat, hak turun temurun 

dan sebagainya) harus sudah ada dan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria nama lamanya 

dihapuskan lalu dikonversi menjadi nama hak yang baru. Maksud dari 

pengkonversian ini adalah untuk menegaskan dan atau mengakui adanya hak 

itu yang otomatis dapat dikonversi kepada suatu nama lain (baru), yakni hak 

milik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. Hak yasan, hak turun temurun, hak milik adat dan hak 

lainnya muncul dari pengakuan hak ulayat yang telah melemah dan terkikis17. 

Terkait dengan pembangunan jalan lingkar timur di Kabupaten 

Lumajang terdapat hak atas tanah yang berasal dari hukum adat yaitu tanah 

                                                           

17 John Salindeko, Manusia,Tanah, Hak dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 1994, h.8 
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yasan dan tanah kas desa berdasarkan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum yang dibuktikkan dengan Petuk pajak 

bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat 

pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal II, VI, dan VII ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 

Menurut Imam Soetikno, tanah yasan termasuk dalam golongan tanah 

dengan hak privat sekundair yang penggunaannya ada di tangan perseorangan 

dan di dalamnya termuat hak-hak yang dikenal dalam hukum adat. Hak yasan 

merupakan hak sekunder yang tertinggi18. Sedangkan menurut Ali Achmad 

Chomzah, tanah yasan merupakan tanah-tanah bekas hak Indonesia yang 

sifatnya turun temurun19. Tanah-tanah dengan hak milik yang disebut dengan 

hak yasan diatur dalam ketentuan-ketentuan konversi pasal II ayat 1 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

dikonversi menjadi hak milik sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria20. 

                                                           

18 Imam Soetiknjo, Proses Terjadinya UUPA (Peran Serta Seksi Agraria Universitas Gajah 
Mada), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, h.8 

19 Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004, 
h.84 

20 Bushar Muhamad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h.108 
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Tanah Bengkok adalah sebagian tanah masyarakat yang diperuntukkan 

bagi gaji pamong desa yaitu Kepala Desa21. Bentuk dari tanah bengkok 

tersebut bermacam-macam dapat berupa tanah persawahan, tanah kering atau 

tanah tegalan maupun berupa kolam ikan atau tambak. Penyerahan tanah 

Bengkok kepada Kepala Desa dan perangkatnya ini akan kembali menjadi hak 

desa apabila Kepala Desa dan perangkatnya tidak menjabat lagi dan 

selanjutnya Tanah Bengkok akan diserahkan kepada Kepala Desa dan 

Perangkat Desa yang menggantikannya, dengan demikian tanah bengkok 

menpunyai unsur-unsur sebagai berikut :22 

a. Tanah tersebut merupakan tanah desa atau lazim disebut hak ulayat; 
b. Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang menjabat sebagai 

pamong desa; 
c. Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu, selama yang 

bersangkutan menjabat sebagai pamong desa; 
d. Maksud pemberian tanah tersebut sebagai upah atau ganjaran untuk 

menghidupi diri dan keluarganya. 
 

Semenjak berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 

1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan Yang Sejenis Menjadi 

Tanah Kas Desa, membuat pengurusan dan pengawasan tanah bengkok masuk 

menjadi tanah kas desa sehingga akibat hukum dari perubahan tersebut tanah 

bengkok menjadi salah satu sumber pendapat desa yang dalam hal ini diatur 

dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006 

tentang Sumber Pendapatan Desa yang menyatakan  

                                                           

21 Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Cet.VIII, (terjemahan K. Ng. Soebakti 
Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, h.78 

22 Eman Ramelan, Keberadaan Tanah Bengkok Atau Ganjaran Dalam Perspektif Hukum Di 
Indonesia, Yuridika, Volume 14, Mare-April 1999, h.111 (disebut Eman Ramelan II) 
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“Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf a, terdiri 
atas : 
 
a. Tanah Kas Desa 
b. Pasar Desa 
c. Pasar Hewan Desa 
d. Tambatan Perahu Desa 
e. Bangunan Desa 
f. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa 
g. Lain-lain kekayaan milik Desa 

 
3. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Prosedur yang harus ditempuh dalam pengadaan tanah bagi kegiatan 

untuk kepentingan umum adalah dengan cara pelepasan hak atau penyerahan 

hak23. Sedangkan apabila dilihat dari aspek perolehan tanahnya pengadaan 

tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu:24 

1. Pengadan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum 
yang luas tanahnya lebih dari 1 (satu) hektar dilaksanakkan dengan cara 
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau pencabutan hak atas tanah 

2. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum yang luas tanahnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dilaksanakkan 
dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh 
instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas 
tanah. 

 
Adapun pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah 

kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah 

dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar 

musyawarah. Berdasarkan pengertian ini maka pelaksanaan pengadaan tanah 

                                                           

23 Mukmin Zakie, Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum Di 
Indonesia Dan Malaysia, Litera,Yogyakarta, 2003, h.106. 

24 Sri Hajati, Op.Cit.,h.363 
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untuk kepentingan umum diperlukan adanya suatu kegiatan yang intinya 

dilakukan melalui musyawarah dengan pemilik tanah untuk melepaskan 

hubungan  hukum antara ia dengan tanah yang dikuasainya25. 

Berkenaan dengan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum 

dibatasi pada kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki 

oleh Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Dengan 

demikian menurut Maria S.W. Sumardjono, interpretasi kegiatan yang 

termasuk dalam kategori kepentingan umum dibatasi pada terpenuhinya ketiga 

unsur tersebut26. Tidak dicantumkannya sifat nonprofit oriented ini, Sri 

Hajati27 memprediksi kemungkinan yang timbul adalah : 

1. Pemerintah atau pemerintah daerah setelah memperoleh tanah hak, 
kemudian mengalihkan tanah-tanah hak tersebut kepada pihak lain 
(perusahaan swasta); 

2. Pihak perusahaan swasta dapat memperoleh tanah dengan berlindung di 
balik kepentingan umum; 

3. Perusahaan swasta dapat memanfaatkan Pemerintah atau Pemerintah 
daerah untuk memperoleh tanah guna kepentingannya. 

 
Berbeda pendapat dengan Adrian Sutedi yang menyatakan bahwa corak 

untuk kepentingan umum yang hakiki adalah kebenaran dan definisi 

kepentingan diberikan untuk menyediakan ukuran-ukuran kepentingan 

umum28. 

                                                           

25 Adrian Sutedi I, Op.Cit., h.155 

26 Maria S.W. Sumardjono I, Op.Cit., h.73 

27 Sri Hajati, Op.Cit.,, h.365. 

28 Adrian Sutedi I, Op.Cit., h.56 
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Secara teoritis, doktrin kepentingan umum (Public Pupose Doctrine) 

disampaikan oleh Michael G. Kitay29, yang mengemukakan bahwa untuk 

menentukan kepentingan umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

1. Penyusunan Pedoman Umum (General Guide), negara hanya menyatakan 
bahwa pengadaan tanah dibutuhkan untuk kepentingan umum dan tidak 
perlu secara eksplisit mengatur dan atau menentukan bahwa dalam 
peraturan perundang-undangannya tentang bidang kegiatan apakah yang 
disebut dengan kepentingan umum.   

2. Ketentuan-Ketentuan Daftar (list provision), negara melakukan 
identifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai 
kepentingan umum sehingga tidak memungkinkan adanya interpretasi atau 
munculnya bidang-bidang kegiatan baru sebagai bidang kepentingan 
umum diluar yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  

 
Ada 3 unsur yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadaan tanah 

benar-benar untuk kepentingan umum, yaitu pengadaan tanah dapat dikatakan 

kepentingan umum apabila telah memenuhi unsur-unsur dimana unsur-unsur 

ini bersifat kumulatif30 yaitu : 

a. Subyek penyelenggaranya adalah pemerintah, kalimat ini memberikan 

batasan bahwa proses pelaksanaan dan pengelolaan suatu kegiatan untuk 

kepentingan umum hanya dapat diperankan oleh Pemerintah 31(Pasal 2 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 jo. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan 

pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi 

                                                           

29Michael G. Kitay, dalam oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk 
Kepentingan Umum, Cetakan Pertama, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2004, h.8 

30 Eman Ramelan I, Op.Cit, h.44 

31 Adrian Sutedi I, Op.Cit, h.75 
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Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) dan dalam hal-hal tertentu 

dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta (Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum); 

b. Peruntukannya untuk kepentingan umum, kalimat ini membatasi tentang 

fungsi suatu kegiatan untuk kepentingan umum sehingga benar-benar 

berbeda dengan kepentingan swasta yang bertujuan untuk mencari 

keuntungan sehingga terkualifikasi bahwa kegiatan untuk kepentingan 

umum sama sekali tidak boleh mencari keuntungan32 (Pasal 5 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum); 

c. Tanah yang berasal dari hasil pengadaan yang dimiliki oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara, Kalimat ini 

mengandung batasan bahwa kegiatan kepentingan umum tidak dapat 

dimiliki oleh perseorangan atau swasta, dengan kata lain swasta dan 

perorangan tidak dapat memiliki jenis kegiatan kepentingan umum yang 

membutuhkan pembebasan tanah33 (Pasal 5 Peraturan Presiden Republik 

                                                           

32 Ibid., h.76 

33Ibid., h.75 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH BEKAS MILIK ADAT GAYATRI ADI WULANDARI



21 

 

 

Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum). 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila dilihat dari aspek 

luas tanahnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 34: 

a. Pengadaan tanah berskala kecil, berdasarkan pasal 20 Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan pasal 121 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum mengatur keberadaan pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum dalam skala kecil yang menyatakan bahwa dalam 
rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan 
langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan cara jual-beli atau 
tukar menukar atau cara lain yang disepakati keduabelah pihak. Dimana 
proses atau tata caranya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2005 tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum  Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.   

b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar. Prosedur atau 
tata-caranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 

 

                                                           

34 Sri Hajati, Op.Cit., h.362 
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Dari aspek pelaksanaannya pengadaan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :35 

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum yang luas tanahnya lebih dari 1 (satu) hektar dilaksanakkan dengan 
bantuan Panitia Pengadaan Tanah. 

2. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum yang luas tanahnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dilaksanakkan 
secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah tanpa 
bantuan Panitia Pengadaan Tanah. 
 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan lingkar timur di Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa 

Timur terhadap tanah bekas milik adat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran kepada masyarakat 

mengenai penyelesaian pemberian ganti rugi untuk pembangunan jalan 

lingkar timur di Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur terhadap 

tanah bekas milik adat.  

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis dari penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk 

meneliti sejauh mana aturan-aturan tersebut dapat dijalankan ditengah-

tengah masyarakat selain itu manfaat bagi penulis dapat menambah 

khasanah pengetahuan, pengalaman dan memenuhi tugas sebagai salah 

satu syarat guna meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program 

                                                           

35 Sri Hajati, Op.Cit., h.363 
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Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Surabaya 

2. Manfaat Praktis dari penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk 

memberi manfaat dalam memperluas wawasan dan khasanah pemikiran 

rekan-rekan mahasiswa dan para praktisi bidang hukum, khususnya hukum 

kenotariatan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

terhadap tanah bekas milik adat dan penyelesaian pemberian ganti ruginya. 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1.Tipe penelitian 

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum karena penelitian ini 

pendekatan masalahnya mengutamakan statute approach, yang kemudian 

bahan-bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis secara relevan dengan study 

kasus.  

1.6.2.Pendekatan masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam tesis ini adalah 

pendekatan masalah secara statute approach, conceptual approach dan case 

study. 

Statute Approach merupakan pendekatan terhadap masalah dengan 

mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada 

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. 

Conceptual Approach merupakan pendapat dengan mendasarkan pada 

pendapat para sarjana hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur. 
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Case Study merupakan pendekatan secara intensif dan rinci terhadap 

kasus tertentu yang melatarbelakangi permasalahan yang dibahas. 

1.6.3.Bahan hukum 

Bahan hukum yang dipergunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat 

dan mutlak dipergunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder diperoleh 

melalui kepustakaan berbagai karya ilmiah, pendapat sarjana hukum yang 

terdapat dalam berbagai literatur buku-buku hukum, artikel-artikel serta 

browsing melaui internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

dibahas.  

1.6.4.Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan bahan hukum 

dengan menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan 

sistem kartu (card system), yaitu dengan inventarisasi dan identifikasi 

terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan 

langsung dengan rumusan masalah penelitian dan penulisan tesis. Kemudian 

dari hasil identifikasi tersebut dilakukan sistematisasi atas bahan penelitian 

yang telah dikumpulkan. 

1.6.5.Analisis bahan hukum 
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Berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

telah berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisis berdasarkan metode 

interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi historis36 yang 

kemudian peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas 

dilakukan analisis dengan menggunakan ketiga metode tersebut untuk 

mengetahui makna peraturan-peraturan yang terkait sehingga dapat 

menguraikan masalah, mengemukakan pandangan dan pendapat serta 

memecahkan permasalahan berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh. 

Dengan metode ini diharapkan akan mengetahui ketentuan-ketentuan mana 

yang harus dipergunakan yang sesuai dengan fokus bahasan yang akan 

dibahas dalam tesis ini. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan masing-

masing bab terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut : 

Bab I ( pertama )mengenai Pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis 

besar mengenai permasalahan dan latar belakang secara singkat sebelum memulai 

pembahasan yang selanjutnya. Bab ini merupakan pengantar yang sifatnya umum 

untuk menuju kepada permasalahan pokok yang akan dibahas. 

Selanjutnya pada Bab II ( kedua ) akan dijabarkan mengenai pembahasan 

dari rumusan masalah yang pertama yaitu tentang pengadaan tanah untuk 

pembangunan jalan lingkar timur di Kabupaten Lumajang terhadap tanah bekas 

milik adat, yang didalamnya menguraikan tinjauan umum tanah bekas milik adat 
                                                           

36 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007,h.58 
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khususnya Tanah Yasan dan Tanah Kas Desa, dan prosedur pelaksanaan 

pengadaan tanah bekas milik adat.  

Bab III ( ketiga )merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, 

yaitu penyelesaian pemberian ganti rugi. Dalam bab ini akan diuraikan, mengenai 

proses pemberian ganti rugi, dan konsinyasi dalam pengadaan tanah. 

Dalam Bab IV ( keempat ) yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran dari pembahasan rumusan masalah yang diuraikan dalam pembahasan 

ditarik suatu kesimpulan sebagai upaya dari pemecahan masalah. Selanjutnya, 

saran yang merupakan suatu sumbangasih pemikiran penulis demi terciptanya 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia yang pelaksanaannya 

mengedepankan prinsip kemanusian, demokratis dan adil. 
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