BHUMI: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN

Yogyakarta
Oktober 2014

Halaman
491-679

Nomor 40 Tahun 13, Oktober 2014

Nomor
40

Nomor 40 Tahun 13, Oktober 2014

Nomor 40 Tahun 13, Oktober 2014

Daftar Isi
Pengantar Redaksi
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Infrastruktur Bersaranakan Bangun Guna Serah
FX. Sumarja
491-503
Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan
Mamminasata dan Dampaknya di Pedesaan
Muhammad Ridha
504-521
Pembangunan Jalan TOL di Indonesia:
Kendala Pembebasan Tanah
Senthot Sudirman
522-544
Memetakan Konflik dalam Pengadaan Tanah
Bandara Komodo
Mr Padjo dan M. Nazir Salim
545-562
Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan
Tanah dari Siapa
Amien Tohari
563-575
Aspek Hukum Pidana pada Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah
Sarjita dan Rahmatika Noerdin
576-600

BHUMI

Nomor
40

Tahun
13

Masalah Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan PLTU di Batang
Achmad Taqwa Aziz
601-620
Aspek HAM dalam Pengadaan Tanah
Dian Aries Mujiburohman dan Kusmiarto
621-632
Pengadaan Tanah dan Problem Permukiman
Kembali
Dwi Wulan Pujiriyani
633-648
Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai
Instrumen Pengadaan Tanah bagi
Kepentingan Umum
Isabela Candrakirana, Oloan Sitorus, dan
Widhiana Hestining Puri
649-662
Ketersediaan Tanah bagi Masyarakat
Rawan Bencana
Westi Utami
663-679
Review Buku:
Rantai Komoditas, Kewajiban Ilmu, dan
Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu
Bosman Batubara
680-683

Halaman
491-679

Yogyakarta
Oktober 2014

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Bhumi Edisi kali ini, Oktober 2014
menurukan tema besar PENGADAAN TANAH.
Hadir artikel dari berbagai penulis dan dari
berbagai sudut pandang serta latar belakang. Para
penulis mencoba meyoroti tema ini atas dasar kajian, peneltian, kajian pustaka dan sebagainya.
Untuk mengawali, Fx Sumarja, misalnya,
mengangkat bahwa pembangunan infrastruktur
kadang-kadang mengabaikan peran swasta. Ini
mengakibatkan rakyat menjadi terpinggirkan.
Namun, sebaliknya rakyatlah yang selayaknya
menikmati hasil pembangungan ini, karena
rakyatlah subjek pembangunan itu. Selanjutnya
Muhammad Ridha, mengusung beberapa
masalah yang saling kait-mengait dalam proses
pengadaan tanah. Masalah-masalah yang diangkat itu terjawab dalam penelitiannya yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengadaan tanah dalam skala besar
dan pengaturan tata ruang dan konflik agraria.
Pembangunan jalan tol, menjadi sorotan
Senthot Sudirman. Ada dua masalah besar yaitu
kendala empiris dan yuridis dalam hal pembebasan tanah. Kendala-kendala itu antara lain: a)
kesulitan mencapai kesepakatan, b) arsip pengadaan tanah yang tidak lengkap, c) bukti pemilikan
yang tidak valid, d) hadirnya spekulan, e) hadirnya provokator, dan f) lemahnya kerja sama negeri-swasta. Mr Padjo dan M. Nazir Salim, penulis
lain yang mengangkat konflik pengadaan tanah
di Bandara Komodo. Dalam rangka menyambut
lonjakan jumlah tuirs datang ke Nusa Tenggara
Timur, Bandara Komodo diperluas. Perluasan ini
dilakukan karena ditetapkannya Komodo sebagai

The New 7 Wonders of Nature terutama pada puncak acara Sail Komodo September, 2103. Perluasan
bandara itu sebagian dilakukan dengan cara
menggusur tanah warga tanpa ada ganti rugi.
Sebagai akibatnya warga memprotes kebijakan tersebut.
Amin Tohari, menyoal kebijkakan pengadaan
tanah yang terkait dengan konflik agraria. Di Musi
Banyuasin, Sumatera Selatan, pengadaan tanah
menimbulkan konflik agraria karena pengadaan
tanah itu hanya untuk kepentingan investasi dan
peniadaan tanah untuk dan dari masyarakat. Aspek demokrsai, Hak Asasi Manusia, dan pemeliharaan lingkungan hidup harus dipertimbangka
dalam proses pembangunan. Kajian lain digarap
oleh Sarjita dan Rahmatika Noerdin. Dua orang
ini melihat pengadaan tanah dari aspek Hukum
Pidana. Lebih lanjut diceriterakan pembangunan
harus dapat a) dinikmati oleh sebagian besar rakyat, dan b) proses pembangunan harus didasarkan pada hasil, inisiatif, dan intergritas dan bukan
pada exploitasi sumber daya alam.
Selanjutnya Ahmad Taqwa Azis, menyoroti
Pengadaan Tanah untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah. Penulis ini
mengisahkan dari hasil penelitiannya, bahwa
ketersediaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan perlu diadakan untuk pelaksanaan
pembangunan. Tentu saja terdapat faktor pendukung dan kendala. Faktor pendukungnya adalah
kesepakatan harga, dukungan pemerintah, dan
investasi besar, sedangkan faktor penghambat
atau kendalanya seperti, sikap penolakan warga,
selisih harga serta isu pencemaran lingkungan.

Solusinya adalah partisipasi warga, transparansi,
dan akuntabilitas. Dian Aries Mujiburohman dan
Kusmiarto, mengemas Aspek HAM dalam Pengadaan Tanah. Dalam narasinya berdua bertutur
bahwa nilai-nilai HAM harus menjadi dasar dari
Pengadaan Tanah karena terdapat keterkaitan erat
antara keduanya. Beberapa hal yang peerlu diperhatikan antara lain: hilangnya pendapatan yang
disebabkan oleh berkurangnya luas tanah; hilangnya mata pencaharian.
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
adalah topik yang diangkat oleh Dwi Wulan Pujiriani. Penulis ini memberikan sorotan tajam pada
salah satu masalah dalam pengadaan tanah adalah
ganti rugi dalam bentuk pemukiman kembali.
Pemukiman kembali sering dimaknai sebagai
‘pengusiran’. Pemukiman kembali dengan model
pembelajaran masyarakat diharapkan dapat
menjembatani kebutuhan perlindungan hak
masyarakat yang tergusur. Tulisan lain adalah
Konsolidasi Tanah Perkotaan. Hal ini disajikan
oleh Isabela Candrakirana, Oloan Sitorus, dan
Widhiana Hestining Puri. Ketiganya menerangkan bahwa Konsolidasi Tanah merupakan kebijakan pertanahan untuk penataan kembali penguasaan, penggunaan dan usaha pengadaan tanah
untuk kepentingan pembangunan. Pemerintah
tidak perlu mengganti rugi karena pada dasarnya,
konsolidasi tanah adalah membangun tanpa
menggusur. Pendeknya, kajian ini ingin mengatakan bahwa konsolidasi tanah adalah bagian atau

salah satu instrumen dalam pengadaan tanah
untuk pembangunan dan kepentingan umum.
Edisi kali ini ditutup dengan tulisan Westi
Utami. Penulis mengangkat Ketresediaan Tanah
Bagi Msasyarakat Rawan Bencana. Dalam pengkisahannya, bencana menyebabkan masyarakat
dalam keadaan rentan (vulnerable). Penduduk
yang tinggal pada KRB III menyebabkan tingkat
resiko kerugian yang tinggi. Tanah dapat disediakan buat para penderita bencana. Selain itu,
tanah negara bekas tanah terlantar, setelah lebih
dulu dikonsolidasi, tanah tersebut dapat digunaka
untuk tata ruang wilayah demi mewujudkan lingkungan yang sehat, masyarakat yang aman, dan
sejahtera.
Demikian catatan singkat dari redaksi atas
beberapa artikel pada edisi kali ini, semoga memancing pembaca dan membuka peluang untuk
berdiskusi lebih jauh tentang Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum dalam kontkes lebih
luas. Di luar semua itu, redaksi mengucapkan
banyak terima kasih kepada para penyumbang
artikel pada edisi kali ini. Kepada para redaktur
dan redaktur ahli, kami ucapkan banyak terima
kasih atas kesediaannya telah meluangkan waktu
membaca naskah ini, kepada teman-teman di
sekretariat Jurnal Bhumi yang menyiapkan semuanya, kami ucapkan banyak terima kasih.
Selamat Membaca.
Redaksi

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BERSARANAKAN BANGUN GUNA SERAH
FX. Sumarja*

Abstract
Abstract: Generally the infrastructural development needs space and land. In its process, the role of a private sector may not be
neglected as this frequently does not take care of the people’s rights on land. The society, as a subject of the development, should
have got a prospeorus living condition. Yet, they were marginalized and regarded as an object of the development. KonsepThe
concept of infrastructural development ,which does not grab people’s right on land, takes care of the living resources, and
maintains the sustainable living situation, would be one of the solutions.
Key words
words: land acquisition, infrastructural development.
Intisari
Intisari: Pembangunan infrastruktur pada umumnya memerlukan ruang dan tanah. Pada perkembangannya pembangunan infrastruktur
tidak bisa lepas dari peran swasta. Pembangunan demikian seringkali mengabaikan hak-hak rakyat atas tanah. Rakyat sebagai
pemegang hak atas tanah yang seharusnya sebagai subjek pembangunan dan bisa menjadi lebih meningkat tarap kesejahteraannya,
justru sebaliknya rakyat menjadi objek pembangunan dan terpinggirkan. Pada konteks pembangunan demikian, rakyat seringkali
justru kehilangan hak atas tanah dan sumber penghidupannya. Konsep pembangunan infrastruktur tanpa mengambil hak atas tanah,
sumber kehidupan, dan keberlangsungan hidup rakyat menjadi sebuah solusi di tengah-tengah praktik pengadaan tanah yang
memunculkan berbagai bentuk resistensi atau penolakan.
Kata Kunci
Kunci: Pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur

A. Pengantar
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum khususnya infrastruktur
merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan.
Kemajuan suatu masyarakat memerlukan
dukungan ketersediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa saat ini ketersediaan tanah tanah negara ‘bebas’ yang sama
sekali tidak dihaki atau diduduki rakyat atau pihak
pihak yang berkepentingan sudah sangat terbatas.
Hal ini yang kemudian memunculkan konsekuensi adanya tindakan pengadaan tanah bisa
berupa perolehan, pengambilalihan, dan penyerahan tanah secara sukarela.

*Pengajar Fak. Hukum Unila, Mahasiswa S3 Ilmu
Hukum UNDIP, fxsmj.unila@gmail.com

Praktik pengadaan tanah terus mengalami
perkembangan. Pengadaan tanah yang masih
menyisakan banyak persoalan menjadi satu
pekerjaan rumah untuk bisa kembali memikirkan
secara lebih jernih dan mengevaluasi secara
mendalam titik titik kelemahan yang perlu
diperbaiki agar mampu memberikan rasa keadilan
dan demokratis bagi rakyat maupun pemerintah
yang membutuhkan tanah untuk pembangunan
sehingga menghasilkan solusi berimbang, meminimalisir potensi konflik dan kerawanan dalam
pengadaan tanah.
Pada sepuluh tahun terakhir disadari jumlah
rumah tangga petani mengalami penurunan yang
cukup tajam dan berbanding terbalik dengan
jumlah pertanian koorporasi. Berdasarkan Laporan Bulanan BPS mengenai data sosial ekonomi
bulan September 2013, jumlah rumah tangga
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petani pada tahun 2013 sejumlah 26,13 juta,
sementara data tahun 2003 sejumlah 31,17 juta
rumah tangga petani. Selama 10 tahun mengalami penurunan 5,04 juta. Rata-rata tiap tahun
jumlah rumah tangga petani berkurang 1,75%.
Ironisnya dalam rentang waktu yang sama jumlah
perusahaan pertanian berbadan hukum meningkat dari 4.011 menjadi 5.486 buah.1
Sebagai gambaran khusus di Kabupaten
Semarang dalam satu dasawarsa terakhir, lebih
dari 36.000 petani beralih profesi, karena kehilangan tanahnya. Jumlah petani pada tahun
2003 mencapai 167.354 rumah tangga. Namun,
pada tahun 2013 menjadi 130.385 rumah tangga.
Mayoritas penurunan jumlah rumah tangga
petani berada di wilayah Kecamatan Ambarawa
dan Tuntang.2
Pada masa sekarang ini adalah sangat sukar
melakukan pembangunan untuk kepetingan
umum di atas tanah negara. Jalan keluar yang
ditempuh untuk mendapatkan tanah guna
melakukan pembangunan adalah dengan
mengambil tanah-tanah hak rakyat. Kegiatan
“mengambil” tanah (oleh pemerintah dalam
rangka pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum) inilah yang kemudian
disebut dengan pengadaan tanah.
Pasal 18 UUPA memberikan landasan hukum
bagi pengambilan tanah hak dengan menentukan: Untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang
layak menurut cara yang diatur dengan Undang-

1

BPS, 2013, Laporan Bulanan, Data Sosial Ekonomi, edisi
ke-40 September, hlm. 101-102.
2
Keterangan Kepala BPS Kabupaten Semarang,
Rochwan, di Ungaran, Jumat (26/09/2014) siang, http://
regional.kompas.com/read/2014/09/26/17063531/
Selama.10.Tahun.36.000.Petani.di.
Semarang.Beralih.Profesi, diakses 27 Sept 2014 Pukul 23.30
Wib.

Undang.UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda
Yang Ada Di Atasnya, yang selanjutnya disebut
UU Pencabutan Tanah mengatur, mengatur
bahwa: Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah
dilaksanakan dengan cara a) pelepasan dan
penyerahan tanah, atau b) pencabutan atas tanah.
Pelepasan hak menurut UU No. 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya
disebut UU Pengadaan Tanah dan PP No. 71
Tahun 2012 adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada
lembaga negara melalui Lembaga Pertanahan
atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pengadaan tanah dengan pelepasan hak
adalah pandangan dari sisi pemilik tanah, sedangkan jika dilihat dari sisi pemerintah disebut pembebasan hak. Pembebasan hak adalah pelepasan
hubungan hukum antara subjek dengan tanah
berikut benda-benda yang diatasnya, yang dilaksanakan atas dasar musyawarah yang disertai
dengan pemberian ganti kerugian yang layak.
Istilah pembebasan hak atas tanah menurut
ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden
No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum jo. Peraturan Peresiden No. 65 Tahun 2006
disebut dengan istilah pengadaan tanah.
Selain pelepasan hak dan pembebasan hak,
pencabutan hak atas tanah di dalam Hukum
Tanah Nasional merupakan salah satu cara perolehan tanah. Perolehan tanah adalah pelepasan
hubungan hukum antara subjek dengan tanah
berikut dengan benda-benda lain yang ada di
atasnya, yang dilakukan dengan terpaksa manakala subjek pemegang hak tidak bersedia melepaskan tanahnya disertai dengan pemberian ganti
kerugian. Berarti disini pencabutan hak tidak
sama dengan pembebasan hak. Pencabutan hak
atas tanah merupakan sarana untuk mengambil
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tanah secara paksa, pihak yang punya tanah
berhadapan bukan dengan sesama pihak yang
kedudukan hukumnya sederajat, melainkan
berhadapan dengan penguasa. Pada pencabutan
hak yang penting adalah tujuan pengambilan
tanah tersebut, yaitu semata-mata untuk kepentingan umum, di mana lokasi proyek tidak dapat
dipindahkan ketempat lain, dan yang tetap
disertai dengan pemberian ganti kerugian yang
layak bagi pemegang haknya.
Menurut Boedi Harsono, pencabutan hak
adalah pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak
oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan
hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang
bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran
atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban
hukum.3 Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum,menurut Abdurrahman adalah
merupakan “cara yang terakhir” untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan
guna keperluan tertentu untuk kepentingan
umum, setelah berbagai cara melalui jalan musyawarah dengan yang punya tanah menemui jalan
buntu dan tidak membawa hasil sebagaimana
yang diharapkan sedangkan keperluan untuk
penggunaan tanah dimaksud sangat mendesak
sekali.4
Hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) Tahun 20135 ditemukan tiga
hambatan esensial pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang dikaji dari aspek budaya

3

Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia
Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi
Dan Pelaksanaannya , Jakarta: Djambatan, hlm. 341.
4
Abdurrahman, 1991, Masalah Pencabutan Hak Hak
Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia, Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, hlm. 57.
5
Yul Ernis, 2013, Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum
tentang “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum”, BPHN, hlm. 87-89, http://
www.bphn.
go.id/data/
documents/
lap._akihir_mbak_yul.pdf, diakses 22 September 2014, 14.00
wib.
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hukum dan sejarah pengadaan tanah, yaitu: 1)
Dominannya kebijakan pemerintah sebagai
pelaksana pembangunan daripada sebagai
pelindung warga masyarakat pemilik tanah, 2)
Adanya antitesis sikap dan perilaku masyarakat
terhadap kebijakan pemerintah, dan 3) Melemahnya nilai kolektifvistik masyarakat.
Antitesis sikap dan perilaku masyarakat tampak
dalam penolakannya terhadap kebijakan
pemerintah dalam pengadaan tanah meskipun
kebijakan tersebut sungguh-sungguh dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan umum.
Masyarakat cenderung bersikap skeptis dan
penuh kecurigaan, bahwa kebijakan pelaksanaan
pembangunan pemerintah tidak selalu berorientasi pada kepentingan bangsa atau kepentingan
masyarakat banyak, artinya pengadaan tanah
dicurigai hanya untuk memenuhi kepentingan
kelompok tertentu.
Sikap skeptis dan kecurigaan masyarakat
tersebut adalah buah dari pengadaan tanah untuk
kepentingan umum selama Orde Baru. Selama
Orde Baru masyarakat pemilik tanah selalu di
hadapkan pada tindakan pemaksaan dari pemerintah. Pemilik tanah mengalami tekanan dalam
pelbagai bentuk yang menimbulkan kondisi
ketakutan.
Sikap skeptis dan curiga selain buah dari Orde
Baru juga adanya dorongan era reformasi. Era
reformasi membawa perubahan dari politik
otoriter kearah demokrasi. Ketertekanan yang
dialami masyarakat selama Orde Baru meletup
dalam wujud penolakan terhadap kewajiban
menyerahkan tanah bagi kepentingan umum.
Penolakan penyerahan tanah oleh masyarakat
pemilik tanah diekspresikan dengan mengajukan
tuntutan harga tanah yang tidak masuk akal.
Sikap penolakan penyerahan tanah demikian
menunjukan bahwa masyarakat pemilik tanah
tidak ingin mengorbankan kepentingan dirinya
di atas kepentingan umum. Kepentingan individu tidak ingin dikorbankan hanya untuk sebuah
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kepentingan kolektif. Masyarakat bersedia
menyerahkan tanahnya untuk kepentingan
umum jika kompensasinya sesuai dengan
tuntutan. Pernyataan demikian juga merupakan
suatu bentuk antitesis dari kondisi sebelumnya,
bahwaindividu pemilik tanah selalu dituntut dan
dipaksa berkorban untuk kepentingan negara.
Era reformasi memberi peluang dan ruang bagi
masyarakat pemilik tanah di dalam pengembangan nilai-nilai antitesis tersebut, sehingga
menyebabkan tidak mulusnya pengadaan tanah
bagi kepentingan umum saat ini. Berkembangnya
sikap individualistis tersebut juga berkorelasi
dengan kebijakan pemerintah yang selama ini
lebih bersifat liberal dibidang pertanahan, yaitu
memberikan kesempatankepada pemilik modal
untuk menguasai dan memiliki tanah seluasluasnya, dimana mayarakat yang berekonomi
lemah tidak diberikan akses terhadap tanah.
Pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat seperti di atas dapat dipandang oleh sebagian orang sebagai penyimpangan dari karakter
bangsa Indonesia. Mereka merindukan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena
itu perlu diformulasikan bentuk pengadaan tanah
yang tidak merampas hak atas tanah, sumber
kehidupan, dan keberlangsungan hidup rakyat.
Setiap sistem hukum akan menghadapi
persoalan kontradiksi, kekosongan hukum dan
norma kabur. Peraturan hukum yang saling
bertentangan (kontradiksi) perlu upaya konsistensi (sikronisasi dan harmonisasi), kekosongan
hukum perlu pembentukan, dan norma kabur
perlu adanya penemuan/interpretasi hukum.
Terkait dengan adanya sistem pengadaan tanah
yang selama ini dirasakan oleh masyarakat pemilik
tanah tidak ubahnya dengan penggusuran dan
perampasan hak atas tanah, akan lebih baik jika
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan mengikutsertakan pemilik tanah
sebagai bagian dari subjek pembangunan itu
sendiri. Hal ini berarti masih terdapat kekosongan

hukum dalam hal pengadaan tanah tanpa
merampas hak atas tanah masyarakat. Memang
dalam UU Pengadaan Tanah telah diatur terkait
bentuk ganti rugi berupa kepemilikan saham.
Namun selama ini tidak tersosialisasi dengan baik
kepemilikan saham tersebut. Hal inilah menjadi
penting untuk mencari konsep pengadaan tanah
tanpa merampas hak atas tanah masyarakat.
Selama ini peran serta masyarakat dalam
pembangunan sering menjadi topik diskusi yang
tidak berkesudahan. Masyarakat yang seharusnya
menjadi subjek pembangunan seringkali terjebak
dalam pusaran aturan, sehingga memposisikan
masyarakat hanya sekedar pelengkap dalam pembangunan, kalau tidak mau disebut sebagai objek
pembangunan. Pengertian ataupun konsepsi
pengadaan tanah telah dengan tegas diatur dalam
UU Pengadaan Tanah. UU Pengadaan tanah
memberikan konsepsi pengadaan tanah sebagai
kegiatan menyediakan tanahdengan cara memberi ganti kerugian yang layak danadil kepada
pihak yang berhak.
Konsepsi demikian memposisikan masyarakat
pemilik tanah sebagai objek yang harus disingkirkan dari lokasi pembangunan untuk berlangsungnya sebuah projek pembangunan, meskipun
dengan embel-embel diberikan ganti kerugian
yang layak. Kondisi demikian jika terus berlangsung dan diteruskan, masyarakat pemilik tanah
akan terus teracam terpinggirkan dan tercabut
dari komunitas sosialnya, apabila di wilayahnya
ada pembangunan infrastruktur. Padahal dimungkinkan pembangunan infrastruktur tersebut tanpa menggusur atau merampas hak-hak atas
tanah masyarakat, yaitu dengan melibatkan
masyarakat pemilik tanah sebagai subjek pembangunan. Konsep yang dimajukan adalah pembangunan infrastruktur bersaranakan Bangun
Guna Serah (BGS) atau Build Operate and Transfer (BOT). Artinya pembangunan infrastruktur
dengan melibatkan masyarakat untuk maju dan
berkembang secara bersama-sama, meskipun
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konsep BGS yang sebenarnya ditujukan untuk
memanfaatkan barang milik negara yang berupa
tanah oleh pihak lain, karena keterbatsan dana
dan teknologi dari negara. Namun tidak menutup
kemungkinan konsep BGS demikian dapat
diterapkan terhadap tanah-tanah masyarakat
untuk dikerjasamakan dengan pihak lain, yang
dikontrol oleh pemerintah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan uraian di atas permasalahannya
adalah bagaimanakah konsep pengadaan tanah
untuk kepentingan pembangunan infrastruktur
dengan melibatkan pemilik tanah sebagai subjek
pembangunan?
A. Konsepsi Pembangunan Infrastruktur
Sebelum membahas lebih lanjut konsep
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan
pemilik tanah, akan dibahas terlebih dahulu
konsepsi pembangunan infrastruktur. Pengertian
infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari pengertian kepentingan umum. Pasal 10 huruf (e) UU
Pengadaan tanah menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur minyak, gas dan panas
bumi merupakan salah bentuk pembangunan
untuk kepentingan umum. Jika mengikuti
pengertian infrastruktur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ada, berarti sangatlah
simpel. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, kata “infrastruktur” diartikan sebagai
prasarana. “Prasarana” diartikan sebagai segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggara-nya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek, dsb), misalnya jalan dan angkutan merupakan prasarana penting bagi pembangunan
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dalam menyediakan sarana prasarana untuk
menunjang kepentingan umum yang bersifat
komersial, misalnya pembangunan pembangkit
tenaga listrik, jalan tol, dan bandar udara, termasuk infrastruktur minyak, gas dan panas bumi.
B. Konsep Bangun Guna Serah (BGS)
Konsep Bangun Guna Serah (BGS) yang
sebelumnya dikenal dengan istilah Build Operate and Transfer (BOT) mulai dikenal luas sekitar
tahun 1985 di Turki. BOT sebagai konsep swastanisasi Perdana Menteri Turgut Ozal, sehingga
konsep ini dikenal dengan sebutan “Turgut’s Formula”. Pada tanggal 11 Mei 1987 telah ditandatangani kerjasama antara Kumugai Kigumi dari
Jepang dengan Yuksel Insaat dari Turki untuk
pembangunan dan pengelaloaan bendungan di
sungai Syehan, dengan nilai proyek sebesar 231,5
juta dollar AS. Jangka waktu pembangunannya
memakan waktu lima tahun dan jangka waktu
pengelolaannya diperjanjikan 26 tahun, kemudian
diserahkan pada pemerintah Turki (Turkish
Electronical Authority). Perjanjian kerjasama ini
merupakan awal mula konsep BOT dalam proyek
infrastruktur di Turki yang kemudian diikuti dan
diadopsi banyak negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia.6
Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) merupakan istilah yang relatif baru dalam kegiatan
ekonomi Indonesia. Dilihat dari sejarahnya,
konsep BGS sudah cukup tua usianya yaitu 300
tahun sebelum masehi yang dilakukan di Kota
Eretria Yunani (Athena).7 Di Indonesia istilah
Build Operate and Transfer/bangun guna serah
(BGS) dikemukakan pertama kali oleh Menristek
B.J. Habibie dalam suatu acara dengar pendapat

suatu daerah.
Pada konteks pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur lebih dikonsepsikan
sebagai pembangunan untuk kepentingan
umum baik yang diselenggarakan pemerintah
maupun swasta, atau pemerintah bersama swasta

6

Anita Kamilah, 2012, Bangun Guna Serah (build operate and transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memilki
Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan
Hukum Publik), Bandung: Keni Media, hlm. 113-114.
7
Munir Fuady, 1982,Sejarah Hukum, Bogor: Ghalia
Indonesia, hlm. 172.

496

Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014

(hearing) di Dewan Perwakilan Rakyat pada awal
1987.8 Menristek menawarkan sistem BGS, sebagai
alternatif untuk mengatasi kesulitan dana pembangunan dan atau teknologi. Melalui sistem BGS
proyek-proyek pembangunan prasarana umum
seperti jalan, telekomunikasi, listrik dan lain
sebagainya dapat tetap direalisasi walaupun dana
pembangunan terbatas. Pada awalnya BGS ditawarkan sebagai alternatif untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. BGS dipandang sebagai
alternatif lembaga pembiayaan disamping sebagai
cara untuk alih teknologi.
Delapan tahun setelah tawaran B.J. Habibie
seperti dikemukakan di atas, istilah Bangun Guna
Serah diketemukan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 470/KMK.01/
1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang Milik/kekayaan Negara, yang
mengatur bahwa perjanjian Bangun Guna Serah
adalah pemanfaatan barang/milik kekayaan
negara berupa tanah oleh pihak lain, dengan cara
pihak lain tersebut membangun bangunan atau
sarana lain berikut fasilitasnya di atas tanah
tersebut, serta mendayagunakannya dalam jangka
waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan
kembali tanah, bangunan, dan atau sarana lain
berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada departemen/lembaga yang
besangkutan setelah berakhirnya jangka waktu
yang disepakati.
BGS selain diketemukan dalam Kepmenkeu
No. 470/KMK.01/1994, juga diketemukan dalam
Kepmenkeu No. 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak
Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah. Pasal 1 Kepmenkeu
terkahir mengatur bahwa Bangun Guna Serah
8

Siti Ummu Adillah, 2004, Konstruksi Hukum Perjanjian
Build Operate and Transfer (BOT) Sebagai Alternatif
Pembiayaan Proyek, Jurnal Hukum, Vol. XIV, No. I, April,
hlm. 93; lihat juga Forum Keadilan, Edisi 03Tahun 1992, hlm.
113.

adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak
atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian
bangun guna serah (BGS), dan mengalihkan
kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah selama masa bangun guna
serah berakhir.
Jika diperhatikan pengertian BGS tersebut di
atas, mengandung tiga unsur penting, yaitu: 1)
pembangunan; 2) pengoperasian; dan 3) penyerahan. Secara konsep sudah tepat, bahwa BGS
tidak akan merugikan pemilik tanah, namun jika
tidak ada kontrol bisa juga merugikan pemilik
tanahnya. Misalnya apakah ada jaminan
bangunan yang telah dibangun dan dioperasionalkan dalam jangka waktu tertentu, setelah
diserahkan kepada pemilik tanah masih dapat
didayagunakan secara efisien, apalagi jika jangka
waktunya mencapai 50 tahun. Jangan sampai
setelah diserahkan kepada pemilik tanah, justru
biaya perawatannya lebih besar dari produktivitasnya. Kalau hal ini yang terjadi, maka jelas tujuan awal pemanfaatan tanah bersaranakan BGS
tidak akan tercapai. Artinya BGS bisa memberikan
nilai tambah kepada pemegang hak atas tanah.
Pasal 1 angka 12 PP No. 6 Tahun 2006 mengatur
bahwa bangun serah guna adalah pemanfaatan
barang milik negara/daerah berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah
selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang disepakati. Sementara
dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 PP No. 38 Tahun
2008 dan Pasal 1 angka 14 PP No. 27 Tahun 2014
diatur bahwa, bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
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dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
berserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Jika diperhatikan dua pengertian pada peraturan pemerintah tersebut ternyata tampak adanya perkembangan untuk menyempurnakan
pengertian atau konsepsi bangun guna serah.
Pada rumusan pertama setelah selesai dibangun
masihharus ada perbuatan hukum yang berupa
menyerahan untuk pendayagunaan bangunan.
Hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran bagi
pihak mitra kerjasama yang membangun.Setelah
selesai dibangun bisa saja pemerintah tidak
menyerahkan pendayagunaan bangunan dan
fasilitas yang telah selesai dibangun kepada pihak
yang membangun.Rumusan ini lebih buruk
dibanding rumusan menurut Pasal 1 Kepmenkeu
No. 248/KMK.04/1995 tersebut di atas.Oleh
karenanya rumusan bangun guna serah disempurnakan dalam PP No. 38 Tahun 2008maupun
dalam PP No. 27 Tahun 2014, sehingga pihak yang
telah selesai membangun terjamin untuk segera
mendayagunakannya sampai berakhirnya jangka
waktu yang telah disepakati.
Rumusan yang terakhir itupun ternyata
mengandung kelemahan juga. Jika jangka waktu
perjanjian bangun guna serah sudah berakhir
tidak otomatis tanah kembali kepada pemiliknya
beserta bangunan dan fasilitas lainnya, tetapi
harus ada perbuatan hukum berupa penyerahan.
Hal ini juga akan merugikan pihak pemerintah,
bisa saja pihak mitra kerjasama ingkar janji tidak
segera menyerahkan tanah dan bangunan serta
fasilitas lainnya kepada pemerintah, meskipun
jangka waktunya telah berakhir. Oleh karena itu,
perlu ditegaskan di dalam isi perjanjian bangun
guna serah mengenai berakhirnya BGS.
Sebenarnya, di dalam ketentuan Pasal 26, 27,
28 dan Pasal 30 PP No. 38 Tahun 2008 telah
dengan tegas dicantumkan syarat-syarat yang
harus dipenuhi dalam pemanfaatan barang milik
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negara/daerah melalui bangun guna serah.
Berikut dapat disimak isi pasal-pasal tersebut:
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara/daerah
dimaksud;
b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan
melalui tender dengan mengikut-sertakan
sekurang-kurangnya lima peserta/peminat,
kecuali untuk barang milik negara/daerah
yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar
kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan
tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan harus mendapat persetujuan
pengelola barang;
f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra
kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/
daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling
lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.
h. Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan
dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak
dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Daerah.
i. Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna
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serah dan bangun serah guna harus diatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah;
j. Mitra kerjasama bangun guna serah barang
milik negara harus menyerahkan objek
bangun guna serah kepada pengelolan barang
pada akhir jangka waktu pengoperasian,
setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah;
k. Mitra kerjasama bangun guna serah barang
milik negara/daerah harus menyerahkan
objek bangun guna serah kepada gubernur/
bupati/walikota pada akhir jangka waktu
pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh
aparat pengawasan fungsional pemerintah;
l. Jangka waktu huruf g tidak berlaku dalam hal
kerjasama pemanfaatan atas barang milik
negara/daerah dilakukan untuk penyediaan
infrastruktur tersebut di bawah ini:
1) infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
2) infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan
jembatan tol;
3) infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
4) infrastruktur air minum meliputi bangunan
pengambilan air baku, jaringan transmisi,
jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan
air minum;
5) infrastruktur air limbah meliputi instalasi
pengolah air limbah, jaringan pengumpul
dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
6) infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
7) infrastruktur ketenagalistrikan meliputi
pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
8) infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi

pengolahan, penyimpanan, pengangkutan,
transmisi, dan distribusi minyak dan gas
bumi.
j. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang
milik negara/daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf l
paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
Ternyata pada ketentuan Pasal 36 ayat (8) &
(9) PP No. 27 Tahun 2014 telah dengan tegas lagi
diatur tentang keharusan penyerahan tanah dan
bangunan serta fasilitas lainnya yang telah habis
jangka waktu kepada pengelola barang atau
Gubernur/Walikota/Bupati. Berikut dapat disimak isi ketentuan 34 dan 36 PP No. 27 Tahun
2014 yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi
dalam pemanfaatan barang milik negara/daerah
berupa tanah dengan cara bangun guna serah:
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan
fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan
negara/daerah untuk kepentingan pelayanan
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi;
b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas tersebut;
c. Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama
30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani;
d. Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender;
e. Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian
wajib: 1) membayar kontribusi ke rekening Kas
Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil
perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat
yang berwenang; 2) memelihara objek Bangun
Guna Serah; dan 3) dilarang menjaminkan,
menggadaikan, atau memindahtangankan: a)
tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah;
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b) hasil Bangun Guna Serah yang digunakan
langsung untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau c)
hasil Bangun Serah Guna;
f. Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil
Bangun Guna Serah harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Pusat/Daerah paling sedikit 10%
(sepuluh persen);
g. Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya
memuat: 1) pihak yang terikat dalam perjanjian; 2) objek Bangun Guna Serah; 2) jangka
waktu Bangun Guna Serah; dan 3) hak dan
kewajiban para pihak yang terikat dalam
perjanjian;
h. Izin mendirikan bangunan dalam rangka
Bangun Guna Serah harus diatasnamakan: 1)
Pemerintah Republik Indonesia, untuk Barang
Milik Negara; atau 2) Pemerintah Daerah,
untuk Barang Milik Daerah;
i. Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah
yang terjadi setelah ditetapkannya mitra
Bangun Guna Serah dan biaya pelaksanaan
Bangun Guna Serah menjadi beban mitra
yang bersangkutan;
j. Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik
Negara harus menyerahkan objek Bangun
Guna Serah kepada Pengelola Barang pada
akhir jangka waktu pengoperasian, setelah
dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah; Mitra Bangun Guna Serah
Barang Milik Daerah harus menyerahkan
objek Bangun Guna Serah kepada Gubernur/
Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu
pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh
aparat pengawasan intern Pemerintah.
Tentunya ketentuan Pasal 34 dan 36 PP No.
27 Tahun 2014 yang berisi syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam pemanfaatan barang milik
negara/daerah berupa tanah dengan cara bangun
guna serah juga dapat diberlakukan dan dipergu-

499

nakan kalau yang terlibat bangun guna serah ini
adalah antarperorangan atau swasta.
Selain tiga PP tersebut di atas yaitu PP No. 6
Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2008 dan PP No.
27 Tahun 2014 sebagai dasar hukum kerjasama
antara pemerintah dengan pihak ketiga terkait
dengan pemanfaatan tanah, masih terdapat satu
lagi dasar hukum kerjasama tersebut, yaitu
Peraturan Ka.BPN No. 2 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas
Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Pasal 6nya mengatur bahwa Kepala Kantor Pertanahan
memberi keputusan mengenai pemberian izin
kerjasama pemegang Hak Pengelolaan dengan
pihak ketiga, jika dipersyaratkan dalam Surat
Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan.
Instansi Pemerintah yang menjadi pemegang
hak pengelolaan, apabila di dalam sertifikat hak
pengelolaannya ada catatan bahwa untuk
melakukan kerjasama dalam pemanfaatan tanahnya diperlukan izin, maka jika instansi pemerintah
bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak
ketiga dalam pemanfaatan tanahnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota. Apabila dalam
sertif ikat hak pengelolaannya tidak ada catatan
tentang perlunya izin untuk melakukan kerjasama, maka pemegang hak pengelolaan dapat
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa
izin Kepala Kantor Pertanahan. Berdasarkan
ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa bagi
pemegang Hak Milik atau HGB yang di dalam
sertif ikatnya tidak terdapat catatan tentang
perlunya izin pejabat untuk mengalihkan atau
melakukan kerjasama, diperkenankan mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam hal
pemanfaatan atau penggunaan tanahnya, misalnya dengan BGS.
Apabila BGS ini diatur dengan baik akan saling
menguntungkan, selain pemegang hak milik
mendapatkan keuntungan ekonomis dari tanahnya mengingat kekurangan dana, managemen
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dan atau teknologi untuk memanfaatkan tanah
hak miliknya, BGS juga memberikan kesempatan
kepada orang lain untuk memanfaatkan tanah
hak milik yang bukan miliknya secara optimal dan
legal.
Konsep BGS yang demikian, yaitu memberikan hak pemanfaatan atas tanah hak milik/tanah
negara/daerah untuk mendirikan bangunan dan
mengoperasional-kannya dalam jangka waktu
tertentu dan menyerahkan bangunan beserta
sarana prasarana dan tanahnya tersebut tanpa
syarat kepada pemegang tanah hak milik, dengan
kemungkinan perpanjangan operasional secara
sewa, bisa jadi BGS menjadi alternatif dari sekian
macam hak atas tanah yang telah ditentukan di
dalam UUPA. UUPA sendiri masih membuka
kemungkinan adanya macam hak atas tanah yang
lain. Pasal 16 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa
hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak
atas tanah (hak Milik, HGU, GHB, Hak Pakai,
Hak sewa, Hak membuka hutan, dan hak memungut hasil hutan) tersebut akan ditetapkan
dengan undang-undang.
BGS sebagai sarana untuk memanfaatkan
tanah yang dilakukan antara pemegang hak milik
atas tanah dengan pihak lain belum dikenal dalam
UUPA. Jika mencermati ketentuan Pasal 24 UUPA
dan penjelasannya dapat diketahui dan dipahami
bahwa BGS tidak dilarang dan ada peluang
eksistensinya, asalkan diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Pasal 24 UUPA mengatur:
Penguasaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan
perundangan. Ketentuan dalam penjelasannya
adalah: Sebagai pengecualian dari asas yang
dimuat dalam Pasal 10, UUPA, bentuk-bentuk
hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai
itu ialah misalnya: sewa, bagi hasil, pakai atau hak
guna bangunan. Memang dalam penjelasan Pasal
24 UUPA tidak dengan tegas memuat bangun
guna serah, mengingat pada saat lahirnya UUPA,
bangun guna serah belum dikenal secara luas.

Tetapi ketentuan Pasal 24 UUPA adalah sebagai
pintu masuk lairnya hak bangun guna serah selain
ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA.
Konsep pengaturan bangun guna serah untuk
tanah hak milik dalam Keputusan Menteri
Keuangan No. 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak
Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk
Perjanjian Bangun Guna Serah, sebenarnya lebih
ditujukan untuk pengenaan pajaknya, dibandingkan pengaturan bangun guna serahnya itu
sendiri. Bangun guna serah merupakan salah satu
bentuk pemanfaatan hak atas tanah, yang harus
diatur termasuk pembatasan-pembatasannya
untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi
para pihak serta tercipta suatu ketertiban menuju
masyarakat yang sejahtera, maka tidak cukup
dengan aturan yang telah ada termasuk ketentuan
kebebasan berkontrak.
Pembatasan bangun guna serah penting artinya terutama untuk melindungi pemilik tanah
tanpa mengabaikan investor.Jangan sampai
bangun guna serah merugikan pihak pemilik
tanah atau justru lembaga bangun guna serah
dijadikan modus oleh orang-orang tertentu/investor untuk dapat menguasai dan mengeksploitasi tanah hak milik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan: sifat penggunaan tanah, bentuk akta,
jangka waktu harus dikaitkan dengan masa guna
bangunan atau nilai ekonomis bangunan, hakkewajiban selama perjanjian, dan cara berakhirnya.
Pengaturan bangun guna serah adalah masuk
dalam kategori pembatasan terhadap pemanfaatan/penggunaan hak milik tanah, seperti
halnya pengaturan gadai, dan bagi hasil tanah
pertanian, yang kedua-duanya diatur dalam
bentuk undang-undang. Oleh karena itu, sudah
sewajarnya jika pengaturan bangun guna serah
juga diwujudkan dalam bentuk undang-undang,
tidak sekedar aturan di bawah undang-undang,
meskipun diperbolehkan oleh Pasal 24 UUPA.
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Pengaturan bangun guna serah dalam bentuk
undang-undang sejalan dengan Pasal 28J ayat (2)
UUDNRI 1945.
Apabila bangun guna serah akan dilembagakan sebagai salah satu macam hak atas tanah,
UUPA telah menyediakan ruang untuk itu,
khususnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h. Pasal
tersebut mengatur bahwahak-hak lain yang tidak
termasuk HM, HGU, HGB, HP, Hak Sewa, Hak
membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan
akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak
Bangun Guna Serah sebagai hak mendirikan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di
atas tanah yang bukan miliknya sendiri kemudian
mendayagunakan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya diserahkan kepada pemegang hak atas
tanah setelah berakhirnya jangka waktu. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA
jo. Pasal 28J ayat (2) UUDNRI 1945, pengaturan
bangun guna serah sebagai suatu hak atas tanah
sebaiknya dalam bentuk undang-undang.
Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan
BGS untuk pemanfaatan tanah negara/pemerintah, cukupkah dengan bentuk Peraturan Pemerintah. Jika mengacu ketentuan Pasal 10 dan 24
UUPA, pengaturan dalam bentuk Peraturan
Pemerintah sudah cukup. Apabila mencermati
Pasal 12 UU Pengadaan Tanah, pemanfaatan tanah
negara/pemerintah/daerah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dapat
dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, atau
Badan Usaha Swasta. Pada intinya Pasal 12 UU
Pengadaan Tanah mengatur bahwa pembangunan untuk kepentingan umum selain untuk
pembangunan pertahanan dan keamanan nasional wajib diselenggarakan Pemerintah dan
dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, atau
Badan Usaha Swasta.Artinya substansi Pasal 12 UU
Pengadaan Tanah sama dengan substansi Pasal
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10 dan 24 UUPA, bahwa pemanfaatan tanah dapat
dikerjasamakan dengan pihak lain bersaranakan
perjanjian BGS, pengaturannya bisa dalam bentuk
peraturan pemerintah.
Secara konseptual, BGS sebagai cara untuk
dapat memberikan pelayanan publik dengan
keterbatasan dana dan teknologi, serta dalam
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi,
Pemerintah memanfaatkan tanah (barang milik
negara) merupakan sebuah upaya yang baik. Perorangan dapat juga menggunakan BGS sebagai
alternatif dalam pemanfaatan dan memberdayakan tanah miliknya mengingat keterbatasan
dana, teknologi dan managemen untuk peningkatan perekonomian yang bersangkutan. Pada
sisi lain BGS memberikan kesempatan kepada
pihak lain untuk mendapatkan manfaat atas
tanah yang bukan miliknya secara optimal dan
legal. Pada sisi inilah BGS dapat dijadikan sarana
pengadaan tanah dalam rangka pembangunan
infrastruktur, baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta, atau kerjasama
antara pemerintah dan swasta. Supaya BGS tidak
mengarah pada eksploitasi terhadap kepemilikan
tanah hak milik warga masyarakat, harus diatur
agar dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap kedua
belah pihak, baik pihak yang memiliki tanah
maupun pihak yang memerlukan tanah.
Konsep ideal bangun guna serah (BGS)
sebagai hak sebenarnya terletak pada jangka
waktu bangun guna serah dan kemanfaatan bagi
pemegang hak atas tanah. Pengaturan jangka
waktu BGS berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kerjasama
pengelolaan barang milik negara/daerah yang
secara umum dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang, serta paling lama 50 (lima puluh) tahun
untuk bangunan infrastruktur strategis, dan 60
(enam puluh) tahun untuk pemanfaatan rumah
susun, adalah tidak tepat jika mengacu pada se-
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mangat konstitusi dan UUPA. Memang seharusnya jangka waktu BGS tidak melebihi jangka
waktu hak atas tanah yang disediakan UUPA,
selain HM, yaitu HGU, HGB dan HP meskipun
dapat diperpanjang jangka waktu pengelolaannya.
Namun demikian penentuan jangka waktu dapat
diperhitungkan juga dari sisi kemanfaatan yang
diterima oleh pemilik tanah selama perjanjian
BGS, meskipun sedikit melampaui kepatutan yang
diatur dalam UUPA. Sementara itu, pembangunan
dan pengelaloaan bendungan sungai Syehan di
Negara Turki sebagai cikal bakal BGS, cukup
hanya dengan 26 tahun masa pengelolaan, dan
lima tahun masa pembangunannya.
Jangka waktu BGS yang tidak bertentangan
dengan UUPA bermakna bahwa pemanfaatan
tanah di Indonesia harus digunakan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Alasan yang ingin diketengahkan, penetapan
waktu operasionalisasi BGS yang tidak bertentangan dengan UUPA tersebut agar selain pertumbuhan ekonomi meningkat melalui pembangunan infrastruktur, kualitas bangunan dan
ef isiensi biaya pengelolaan pasca BGS masih
cukup baik dan cukup ef isien, sehingga pemanfaatan infrastruktur dapat dilanjutkan oleh pemegang hak atas tanah sebagaimana konsep awal
BGS, ataupun minimal pemilik tanah tidak dirugikan dengan jangka waktu operasional yang ada.
Kalaupun konsep BGS bahwa setelah jangka
waktu pengoperasionalan habis kemudian segera
diserahkan kepada pemilik tanah akan bertentangan dengan konsep pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum yang memerlukan
waktu relatif lama bahkan mungkin selamalamanya, bisa saja perjanjian BGS untuk pembangunan infrastruktur terus diperpanjang waktunya setiap kali berakhir jangka waktunya. Kemungkinannya kecil juga pemilik-pemilik tanah
tersebut akan mengoperasionalkannya sendiri
infrastruktur yang telah dibangun. Pada dasarnya
yang urgen dari konsep pemanfaatan tanah oleh

pemiliknya bersaranakan BGS adalah pemilik
tanah secara berkelanjutan mendapat manfaat
dari tanah miliknya yang wajar sepertihalnya jika
tanah tersebut diusahakan sendiri sesuai dengan
situasi kondisi di wilayah tersebut, termasuk perlu
diperhitungkan juga perubahan nilai tanahnya.
Dengan demikian konsep BGS tidak merugikan
salah satu pihak, dan dapat maju, berkembang
dan sejahtera secara bersama-sama. Apabila
masyarakat di sekitar projek pembangunan dapat
meningkat kualitas penghidupannya dengan
kehadiran projek tersebut, tentunya masyarakat
pemilik tanah yang dijadikan tempat pembangunan projek juga harus dapat meningkat
kualitas penghidupannya. Di sinilah pentingnya
ada kontrol dari pemerintah, jika pembangunan
infrastruktur tersebut dikerjasamakan dengan
pihak swasta.
Konsep pengaturan bangun guna serah di atas
hak milik sebagai suatu hak atas tanah yang baru
sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang.
Apalagi jika BGS itu dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai pemegang hak milik atas tanah. Pembatasan terhadap
hak asasi manusia, harus diatur dengan undangundang. Materi muatan hak bangun guna serah
dapat dimasukan dalam RUU Pertanahan/RUU
Hak-Hak Atas tanah ataupun UU Hak Milik sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) UUPA. Materi
yang harus diatur paling tidak mencakup, jenis
hak atas tanah dan sifat penggunaannya, bentuk
akta, hak dan kewajiban, jangka waktu, dan cara
berakhirnya.
C. Prasyarat Bangun Guna Serah
Agar konsep BGS tersebut dapat terwujud
dengan baik, maka masih diperlukan prasyaratprasyarat yang lain, misalnya adanya kemauan
politik (politic will) dari pemerintah, termasuk
instansi/birokrasi dan pihak-pihak lain yang ikut
serta atau terkait dengan pertanahan harus secara
terstruktur dan sistematis melakukan sosialisasi
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dan pendidikan hukum kepada masyarakat,
sehingga tanah benar-benar diposisikan sebagai
faktor produksi dan bukan sebagai sarana spekulasi, investasi atau komoditas perdagangan.
D. Kesimpulan
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
pembangunan infrastruktur yang bersifat komersiil dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat pemegang hak atas tanah sebagai bagian dari
pembangunan dengan bersaranakan perjanjian
Bangun Guna Serah (BGS).
Bangun Guna Serah dapat dilembagakan menjadi macam hak atas tanah baru sesuai ketentuan
Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA jo. Pasal 28J ayat
(2) UUDNRI 1945, sepertihalnya hak pakai atau
hak guna bangunan, ataupun hak-hak atas tanah
yang bersifat sementara seperti hak gadai, bagi
hasil tanah pertanian, ataupun hak sewa.
Konsep Hak Bangun Guna Serah adalah sebagai hak mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya di atas tanah yang bukan
miliknya sendiri kemudian mendayagunakan
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
diserahkan kepada pemegang hak atas tanah setelah berakhirnya jangka waktu.
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PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN
MAMMINASATA DAN DAMPAKNYA DI PEDESAAN
Muhammad Ridha*

Abstract: The research is aimed at answering three related questions, either directly or indirectly on the program of large-scale
land acquisition on Mamminasata Program in South Sulawesi. These questions are: 1) How does the space structure change after
Mamminasata project on land acquisitions at three villages: Samata, Pacci’nongang and Romang Polong?; 2) How does the process
and dynamic land acquisition at three village take place?; 3) How does the possibility of conflict take place after the project was
done. Those questions will be answered by descriptive qualitative research method. The result shows that there was a correlation
between large scale land acquisition on Mamminasata program with spatial change, the rise of land and extensive agrarian conflict.
Keywords
Keywords: development program, Mamminasata, spatial change, land acquisition.
Intisari
Intisari: Penelitian ini ingin menjawab tiga pertanyaan yang berkaitan, langsung maupun tidak langsung, dengan proses dan
konsekuensi dari program pengadaan tanah skala besar di tingkat masyarakat seperti pada program Mamminasata di SulawesiSelatan. Pertanyaan tersebut adalah: Bagaimana perubahan struktur ruang setelah proses pengadaan tanah untuk program
mamminasata di Tiga kelurahan-Samata, Pacci’nongang dan Romang Polong? Bagaimana dinamika dan proses pengadaan tanah
untuk proyek mamminasata di tiga kelurahan? Bagaimana kemungkinan konflik yang lahir akibat meluasnya pembangunan proyek dari
atas pengadaan tanah Mamminasata? Pertanyaan ini dijawab dengan metode riset kualitatif-deskriptif. Hasilnya terdapat korelasi
antara pengadaan tanah skala besar untuk program Mamminasata dengan perubahan tata ruang, kenaikan harga lahan dan konflik
agraria yang makin meluas.
Kata kunci
kunci: Pembangunan, Mamminasata, Perubahan Tata Ruang, Pengadaan Tanah

A. Pengantar
Pada awal tahun 1980-an berkembang wacana
untuk mengembangkan kota Makassar menjadi
sebuah wilayah yang terintegrasi dengan wilayahwilayah penyangga di sekitarnya. Ide ini serupa
dengan wacana pengembangan Kota Jakarta
menjadi Jabotabek di akhir tahun 1970-an.
Diskursus itu kemudian berkembang di kampuskampus oleh akademisi, didiskusikan di tingkat
pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah
provinsi hingga pada tahun 2003-2008 sebuh
kajian yang lebih dalam mengenai pengembangan infrastruktur dan wilayah kota yang
kemudian disebut Mamminasata dilakukan oleh
Japan International Cooperation Agency (JICA).
Hasilnya berupa rekomendasi pembangunan
empat proyek jalan Mamminasata yang sekarang
ini telah dan sedang direalisasikan yakni Trans

Sulawesi, Bypass Mamminasata, Jalan Radial
Abdullah Dg Sirua dan Jalan Radial Hertasning.
Jalan Trans Sulawesi menghubungkan Kabupaten
Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan
Kabupaten Takalar. Kemudian bypass mamminasata adalah jalan lingkar tengah yang menghubungkan Makassar dan Kabupaten Gowa.
Sementara Jalan Radial Abdullah Dg Sirua dan
Jalan Hertasning adalah jalan tembus yang akan
menghubungkan pusat Kota Makassar dengan
jalan bypass Mamminasata.
Jika dilihat dari struktur ruang, jalan-jalan utama proyek Mamminasata (baik yang telah realisasi
maupun yang masih dalam rencana pembangunan) ini menghubungkan secara efektif
rencana penempatan pusat-pusat produksi komoditas dan pusat distribusi komoditas. Asumsi
ini bisa diperkuat dengan, misalnya, jalur trans-
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Mamminasata dan ring road tengah adalah jalur
yang menyusuri wilayah selatan Mamminasata
dari Kawasan Industri Takalar (KITA) menuju
Kawasan Industri Gowa (KIWA), Kawasan Industri Makassar (KIMA), Pelabuhan Soekarno-Hatta,
Tol Reformasi dan Bandara Internasional Sultan
Hasanuddin. Karena itu, meskipun terlalu dini,
ada kemungkinan proyek Mamminasata integral
dengan proses realisasi program MP3EI yang dicanangkan oleh pemerintahan Susilo Bambang
Yudoyono sejak tahun 2011. Apa lagi konsep
MP3EI berupa pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru bertumpu pada pembangunan
keterhubungan antara kota-kota yang memiliki
pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dengan
wilayah di sekitarnya yang pertumbuhan ekonominya lebih rendah.
Dalam skema MP3EI juga dikenal Kawasan
Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Kawasan
Strategis Nasional. Mamminasata merupakan
salah satu kawasan strategis nasional sesuai
dengan Perpress No. 55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata. Karena itu mungkin ada keterkaitan program antara Mamminasata dan MP3EI. Meskipun
ini memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Mamminasata adalah akronim dari empat
nama kota/kabupaten: Maros, Makassar, Sungguminasa dan Takalar. Tetapi makna Mamminasata kemudian berkembang bukan lagi sebagai
sebuah akronim tetapi istilah untuk sebuah mega
proyek pengembangan kota dan pembangunan
infrastruktur jalan yang berbasis pada empat
kabupaten kota yang terintegrasi menjadi sebuah
kota besar Mamminasata. Integrasi wilayah ini
terutama bertumpu pada pembangunan infrastruktur–berupa pemeliharaan jalan lama, pembuatan jalan baru dan rekomendasi empat proyek
jalan Mamminasata–dan pertumbuhan ekonomi
yang semakin luas.
Anggaran dana proyek pembangunan jalan
Mamminasata ini berasal dari dana pemerintah
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pusat sebesar Rp 815 miliar, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan sebesar Rp 271,69 miliar dan biaya
pembebasan lahan ditanggung oleh empat
kabupaten/kota yang bersangkutan yang besarannya tergantung kesiapan kabupaten masingmasing. Kepastian anggaran turun setelah
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional yang menyinggung
pembangunan jalur Mamminasata. Direncanakan
pembangunannya dilakukan pada tahun 20102015. Hingga kini proyek pembangunan jalan
yang telah rampung adalah jalan tembus Hertasning dan jalan ring road tengah yang menghubungkan Makassar dan Kabupaten Gowa. Sementara Jalan Trans Sulawesi baru pada tahap pembebasan lahan.
Tetapi meskipun belum semua proyek jalan
telah rampung, dinamika di tingkat bawah
menjadi semakin terlihat. Dinamika ini terutama
berkaitan dengan semakin tingginya proses jual
beli lahan oleh investor, pertumbuhan sejumlah
proyek perumahan, perubahan lahan pertanian
menjadi perumahan, pemindahan sejumlah
kampus ke wilayah ini dan juga semakin terdesaknya masyarakat petani lokal ke wilayah pedalaman akibat proses jual beli atau proses
pengambilalihan paksa lahan pertaniannya.
Pengakuan bupati Kabupaten Gowa misalnya
memproyeksikan ada 500 perumahan di Kelurahan Pattalassang. Sementara sejak 2005 pemodal-pemodal besar sektor properti sudah mulai
membangun di wilayah ini. Di antaranya Group
Ciputra yang menggandeng mitra lokal Idris
Manggabarani dan Rizal Tandiawan dalam proyek perumahan elite Citra Land Celebes seluas 33
hektar di Kelurahan Paccinongan Kabupaten
Gowa. Ada juga BSA Land yang sedang membangun Real Estate Royal Spring di atas lahan
seluas 21 hektar di Kelurahan Samata Kabupaten
Gowa.
Pertumbuhan pesat di sektor properti ini
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menyebabkan perubahan lanskap, perubahan
ruang, perubahan tata guna lahan di wilayahwilayah yang dilalui oleh proyek jalan Mamminasata ini. Bahkan lebih dari itu, wilayah-wilayah
yang dilalui oleh jalan Mamminasata sekarang
telah berubah dengan sangat cepat baik dari sisi
ruang (space), populasi, kondisi demografis dan
hubungan-hubungan sosial yang kian kompleks
akibat adanya perumahan-perumahan baru di
sekitar perkampungan lama warga desa atau di
atas lahan-lahan pertanian dan sengketa serta
konflik agraria menjadi semakin meningkat.
Menurut catatan Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa telah terjadi 24 konfilk dan sengketa agraria
di jalur-jalur yang dilalui proyek Mamminasata
di Kabupaten Gowa. Jumlah ini meningkat dari
tahun sebelumnya yang hanya 6 kasus.
Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan: Sejauhmana perubahan ruang dan degradasi lahan
pertanian di tiga desa penelitian setelah adanya
proyek pengadaan tanah untuk jalan Mamminasata? Bagaimana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Mamminasata mendorong proses
komodifikasi tanah dan apa hubungannya dengan
pertumbuhan industri properti? Apa saja kemungkinan-kemungkinan yang dapat mendorong ke
arah konflik lahan akibat pengadaan tanah dan
pembangunan proyek jalan Mamminasata?
Mamminasata adalah sebuah rencana. Tepatnya, rencana tata ruang. Sebuah rencana yang
memuat proses transformasi ruang menuju
sebuah ‘Metropolitan’, kota maha besar. Sebuah
rencana prestisius-lebih tepatnya-yang menyangkut bukan hanya wilayah geograf i seluas 1,462
km2 tetapi juga menyangkut kemana arah kehidupan 2,4 juta lebih warga kawasan perkotaan
Mamminasata dan kemungkinan pendatang
baru setiap tahun akibat pertumbuhan ekonomi
yang akan mendorong penduduk pedalaman
(hunterland) bergerak menuju perkotaan, atau
sering disebut urbanisasi.
Mamminasata awalnya hanyalah sebuah

akronim, tetapi, setelah lebih dari tiga dekade
sejak digulirkan pertama kali di tahun 1981 oleh
sebuah studi pendahuluan, Mamminasata telah
berubah menjadi rencana yang membawa persoalan hidup manusia, ekologi, perubahan ruang,
perubahan livelihood dan lain sebagainya di
dalamnya. Karena itu, Mamminasata saat ini,
bukan hanya rencana. Tetapi rencana dengan
seluruh kompleksitas persoalan manusia dan
penghidupan di dalamnya.
Pada tahun 1981, Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan menyiapkan sebuah pra studi rencana
kawasan Minasamaupa yakni singkatan dari
nama Sungguminasa, Maros dan Ujung Pandang.
Studi persiapan ini kemudian diperkuat oleh
pembahasan RTRW kota pada tahun 1984 yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan
Lembaga Penelitian UNHAS, kemudian tahun
1992 dilakukan revisi oleh dinas tata kota dan
daerah. Kemudian, tahun 1997, menyusun rencana tata ruang wilayah Minasamaupata, yang
sudah memasukkan Kabupaten Takalar dalam
rencana. Namanya berganti menjadi Minasamamata. Tetapi, karena kewajiban meninjau kembali
perencanaan wilayah setiap 5 tahun sekali maka,
pada tahun 2001 dilakukan perubahan nama dari
Minasamamata menjadi Mamminasata seiring
dengan pergantian nama kota Ujung Pandang
menjadi Kota Makassar. RTRW ini menitikberatkan pada penyusunan struktur tata ruang dan
prasarana lintas wilayah dalam suatu tatanan
metropolitan, sehingga selanjutnya disebut sebagai wilayah metropolitan Mamminasata.1
Perkembangan ini terus dilanjutkan dengan
penetapan Perda RTRW No. 10 Tahun 2003
tentang Kawasan Metropolitan Mamminasata
oleh Dinas Penataan Ruang dan pemukiman
(Tarkim) Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya
1

Alimuddin Rianse, “Laporan Hasil Analisis Rencana
tata ruang wilayah Metropolitan Mamminasata (Makassar,
Maros, Sungguminasa, Takalar)”, (Makassar: Balitbangda
Provinsi Sulawesi Selatan: 2004).
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dilakukan studi implementasi Rencana Terpadu
Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mamminasata
di tahun 2005-2006. Tahun berikutnya disusun
usulan rancangan peraturan presiden oleh dinas
Tarkim Provinsi Sul-Sel.
Proyek ini kemudian menjadi semakin besar
dengan terlibatnya secara mendalam JICA (Japan
International Cooperation Agency), sebuah lembaga pembiayaan dari pemerintah Jepang untuk
mengelola bantuan pinjaman kepada Negaranegara berkembang, JICA terlibat dalam studi
peningkatan manajemen pembangunan perkotaan di kawasan Metropolitan Mamminasata serta
terlibat dalam sejumlah kerjasama teknis penyusunan panduan penataan wilayah. Keterlibatan
JICA adalah keterlibatan donor yang paling aktif,
meskipun melalui Indonesia Inisiatif Infrastruktur, peran AUSAID, lembaga donor milik pemerintah Australia juga terlibat dalam studi untuk
menyusun struktur ruang pembangunan infrastruktur Mamminasata.2 Sejumlah donor yang
berkepentingan untuk memberikan bantuan
teknis dan penyaluran bantuan pinjaman telah
ikut mendorong semakin intensifnya perencanaan pembangunan infrastruktur dan kawasan
Mamminasata.
Terakhir, pada tahun 2011, pemerintah pusat
mengeluarkan Perpres mengenai kawasan
strategis nasional perkotaan Mamminasata melalui
penetapan Peraturan Presiden No. 55 tahun 2011
tentang rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Mamminasata oleh kementerian Pekerjaan
Umum (PU). Inilah yang menjadi payung hukum nasional semua perencanaan dan pembangunan dan sekaligus legitimasi hukum
2

Lihat buku “Panduan Manajemen Penyelenggaraan
Pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata” yang
disusun bekerjasama antara BKSPMM, Dinas Tarkim Prov.
Sul-sel melalui dukungan teknis dari dirjen penataan ruang
kementerian pekerjaan umum dan JICA. Hal. 6-7. Lihat juga
Final Report Detailed Engginering Design for Mamminasata
RSWDS yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel, SMEC, dan AUSAID.
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seluruh aspek di dalamnya.
Tetapi perkembangan perencanaan wilayah
Mamminasata tidak berhenti sampai disini. Untuk
menindaklanjuti rencana dan seluruh
rekomendasinya, disusunlah berbagai studi untuk
menjadikan rencana ini bukan hanya di atas kertas,
tetapi ‘mungkin’ diaplikasikan ke dalam keadaan
nyata pengelolaan wilayah. Diambillah rujukan
pembangunan kota baru terintegrasi yaitu kota
KOHOKU di Yokohama, Jepang. 3 Apalagi
kemudian, lembaga donor Jepang, JICA ikut
membantu menyusun rencana detil tata ruang.
Pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata
merupakan hasil kerjasama Teknis antara JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan
Badan Kerja Sama Pembangunan Mamminasata
(BKSP MM), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Mamminasata dan Task Force Kota Baru. Proyekproyek pembangunan Mamminasata pada tahuntahun terakhir dimulai sebagai tindak lanjut dari
terbentuknya Perpres No. 55 Tahun 2011 dan MoU
pembangunan kota baru yang disepakati oleh
Pemerintah Provinsi Sul-Sel dengan Pemkab
Gowa, Pemkab Maros dan REI (Real Estate Indonesia) Sul-Sel.

Gambar
1.
Gambar.1.
1.: Kronologi Penataan Ruang Kawasan
Mamminasata
3

Rimarti Anggun Widiatry, “Pengaruh Pembangunan
Megapolitan Terhadap Sosial-Ekonomi dan Ekologi Pada
Masyarakat Lokal”, Tesis Bogor: Sosiologi Pedesaan IPB:
2014.
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B. Program Prioritas Mamminasata
Dalam Perpres Nomor 55 tahun 2011 Pasal 8486 disebutkan mengenai pembentukan struktur
dan pola ruang Mamminasata yang akan dikerjakan dalam waktu pelaksanaan 4 tahapan:
¾ Tahap 1: 2011-2014
¾ Tahap 2: 2015-2019
¾ Tahap 3: 2020-2024
¾ Tahap 4: 2025-2027
Tahap 1 dan 2 prioritas untuk pengembangan
dan peningkatan: a. Fungsi kawasan perkotaan
inti, b. Fungsi kawasan perkotaan di sekitar, c.
Kualitas sistem jaringan transportasi, d. Sistem
jaringan energi, e. Sistem jaringan komunikasi,
f. Sistem jaringan sumber daya air, g. Sistem
jaringan prasarana perkotaan dan h. Lokasi dan
jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.
Tahap 3 dan 4 prioritas untuk pengembangan,
peningkatan dan pemantapan: a. Fungsi kawasan
perkotaan inti, b. Fungsi kawasan perkotaan di
sekitar, c. Kualitas sistem jaringan transportasi,
d. Sistem jaringan energi, e. Sistem jaringan
komunikasi, f. Sistem jaringan sumber daya air,
g. Sistem jaringan prasarana perkotaan dan h.
Lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan
bencana.4
Di dalam seluruh tahapan inilah program-program prioritas yang telah, sedang dan dalam
perencanaan implementasinya yang menyangkut
tidak hanya peta dan gambar di atas kerja rencana
tetapi menyangkut manusia, material dan
pembiayaan yang jumlahnya raksasa. Sebut
misalnya pembangunan jalan trans Sulawesi
Mamminasata (58,0 Km/935 M), Mamminasata
bypass (48,60 Km/854,52 M), jalan Hertasning
(7,20 Km/ 112,12 M), jalan Abdullah Dg. Sirua

4

Lihat buku “Panduan Manajemen Penyelenggaraan
Pembangunan di Kawasan Perkotaan Mamminasata” yang
disusun bekerjasama antara BKSPMM, Dinas Tarkim Prov
Sul-sel melalui dukungan teknis dari dirjen penataan ruang
kementerian pekerjaan umum dan JICA, hlm. 22.

(14,60 Km/271,69 M) dan pembangunan jalan dan
jembatan Centre Point of Indonesia (8,159 Km
dan 288 Meter/416,97 M). Tahun-tahun terakhir
dan sekitar 12 tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun penting dan saksi perubahan lanskap,
perubahan sosial amat besar akibat digulirkannya
sejumlah besar rencana proyek Mamminasata.
Program yang dilaksanakan multi tahun
(multi years) ini menjadi prioritas bagi pembangunan struktur ruang kawasan perkotaan
Mamminasata. Karena itulah Mamminasata ini
bertumpu pada pembangunan sejumlah besar
infrastruktur jalan darat, rel kereta dan monorel
yang sudah dan akan dibangun dalam tahun
perencanaan berjalan. Berikut struktur ruang perkotaan Mamminasata:

Gambar.2. Rencana Struktur Ruang Kawasan
Mamminasata. (Sumber: Dirjen Penataan Ruang
Departemen PU)
C. Tiga Kelurahan di Antara Sejumlah
Proyek: Dari Pertanian Ke Industri
Properti (Perubahan Tata Guna
Lahan)
Tiga kelurahan, yakni Samata, Paccinongan,
dan Romang Polong, berada di bawah bayangbayang sejumlah proyek besar. Pada tahun 2014,
masyarakat di Romang Polong meributkan rencana pemerintah untuk memperlebar jalan menuju Pattallassang yang melewati kawasan mereka. Tetapi tak lama polemik tersebut, pertengahan
tahun 2014 sudah selesai pembangunan pelebaran
jalan tembus Hertasning ruas Romang Polong-
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Samata menuju Pattalassang. Sebagian masyarakat masih membayangkan ongkos ganti rugi
yang lebih tinggi, tetapi proyek jalan ini sudah
lebih dulu selesai. Jalan ini tepat melalui wilayah
Paccinongang, Samata, dan Romangpolong sepanjang 15,70 Km.5 Pada awalnya jalan ini dibangun oleh pemerintah Kota Makassar sepanjang 3,0 Km. Pada tahap berikutnya dibangun oleh
pemerintah provinsi dengan konstruksi beton
(rigid pavement) sepanjang 5,50 Km dengan lebar
empat lajur. Sisanya sepanjang 7,20 Km yang saat
ini telah rampung pembangunannya adalah
pelebaran jalan menjadi empat lajur dengan median.
Jalan lain yang melalui tiga kelurahan ini adalah
middle ringroad yang menghubungkan Antang,
Kota Makassar dan Kelurahan Samata, Paccinongang, Romang Polong dan Sungguminasa,
Gowa. Di tiga kelurahan ini, jalan ini diberi nama
jalan Mustafa Dg. Bunga. Jalan inilah yang
beririsan langsung dengan proyek ruas jalan arteri
utama yang menghubungkan langsung menuju
ke kawasan kota satelit Mamminasata di daerah
Moncongloe. Pembangunan jalan Abdullah Dg.
Sirua masih dalam pengawasan Pemerintah Kota
Makassar yang dibagi ke dalam enam seksi:
A,B,C,D,E dan F. Seksi B saat ini masih dalam
tahap pembangunan, sedangkan seksi E dan F
berada di bawah pengawasan pemerintah
Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. Ruas
jalan Abdullah Daeng Sirua ini akan memberikan
kontribusi bagi ekspansi kawasan Metropolitan
Mamminasata karena ruas jalannya menghubungkan dan mengakomodasi penduduk di
wilayah timur dengan lokasi bebas banjir seluas
4000 hektar di sekitar Moncongloe untuk mengakses langsung menuju Kota Makassar serta
untuk menarik investor untuk mengembangkan
5

Informasi ini berutang sejumlah data dari Rimarti
Anggun Widiatry, “Pengaruh Pembangunan Megapolitan
Terhadap Sosial-Ekonomi dan Ekologi pada Masyarakat
Lokal,” Tesis Bogor: Sosiologi Pedesaan IPB:2014.
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pembangunan di kota satelit di Makassar bagian
timur.
Ketika proyek-proyek besar tersebut sudah
rampung dan sedang dalam penyelesaian, sebenarnya sejumlah indikasi proyek yang telah
ditetapkan dinas tata ruang Kabupaten Gowa
malang-melintang di antara tiga kelurahan ini.
Tak kurang dari 19 proyek besar yang berkaitan
dengan pengembangan Kota Mamminasata
sepanjang 2011-2030.6
Dari sekian proyek tersebut, masyarakat di tiga
kelurahan ini telah menerima konsekuensinya:
bukan hanya jalan yang makin panjang, lebar dan
kokoh, tetapi juga tumbuhnya industry perumahan yang menggerus sejumlah besar lahan
pertanian dan mendesakkan perubahan penghidupan bagi sejumlah besar warganya.
1. Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Jalan dan Konversi
Lahan Pertanian
Mamminasata menjadi semakin sering
dibicarakan terutama setelah Mamminasata
menjadi pembahasan dalam rencana struktur
ruang nasional dalam sebuah skema Kawasan
Strategis Nasional pada 2011. Di koran lokal
Sulawesi Selatan seperti Fajar dan Tribun Timur
memiliki rubrik khusus yang diberi nama
Mamminasata. Rubrik ini berisi seluruh aktifitas
di kawasan Mamminasata baik yang berkaitan
dengan proyek maupun yang lain. Mamminasata
adalah satu di antara empat kawasan strategis
nasional yang telah dikeluarkan Perpres yang
menjadi payung hukumnya. Bersamaan dengan
bergulirnya wacana tersebut, penetapan struktur
ruang perkotaan Mamminasata dan bergulirnya
sejumlah proyek, pada tahun 2002 mulai dirintis
jalan lintas Hertasning-Tun Abdul Rzak. Perintisan ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat
kelurahan Samata dan unsur pemerintahan.

6

Profil Singkat Rencana Tata Ruang Kabupaten Gowa.
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Setelah perintisan dilakukan, jalan ini terus diperbaiki dan diperlebar hingga akhirnya di tahun
2007 mulai jadi struktur jalan utuh yang kondisinya baik dengan lebar sekitar 30 meter. Kabar
baik mengenai terbukanya jalan tembus Hertasning-Tun Abdul Rzak ini ternyata adalah kabar
buruk bagi sawah-sawah yang dilintasinya. Jalan
ini dibangun di atas tanah sawah produktif seluas
26 Hektar dan dimiliki oleh 30 keluarga7 petani.
Secara umum, di seluruh wilayah yang dilalui
oleh pembangunan jalan Mamminasata, lahan
yang terkena dampak proyek pengembangan dan
pembangunan jaringan jalan Mamminasata
ditaksir secara kasar berupa lahan sawah sekitar
362.000 Hektar dan menelan 437.000 Hektare
pemukiman.8 Ini artinya terjadi konversi lahan
besar-besaran di kota-kabupaten yang dilalui.
Pembagunan jalan Hertasning-Tun Abdul
Razak yang mengkonversi lahan sawah petani
menjadi jalan hanyalah sebagian kecil dari dampak sebuah proses besar konversi lahan sawah dan
pertanian lainnya di daerah Gowa, Maros dan
Takalar akibat aglomerasi Kota Makassar menjadi
Kota Metropolitan Mamminasata. Proyek pembangunan infrastruktur selain merugikan petani
(pemilik lahan) juga telah menyebabkan perubahan tata ruang (lanskap) dan hubungan sosial
di atasnya. Dua buah contoh kasus bisa disebutkan di sini. Pertama, Pembangunan Jalur Lintas
Selatan (JLS) Jawa yang menghubungkan Jawa
bagian barat, tengah, DIY, dan Jawa bagian timur
yang melintas di wilayah Pacitan telah berdampak
pada konversi lahan sawah menjadi jalan dan
pemukiman serta penyingkiran petani ke wilayah
yang lebih ke pedalaman.9 Kedua, contoh yang

7

Op.Cit., hlm. 52.
Lihat Sohra Andi Baso, Ambo Masse dkk., “Siasat
dari Halaman Belakang Makassar” dalam Belajar Menggugat
Negara, (Jakarta: Prakarsa, 2011).
9
Dian Yanuardi dan Muhammad Ridha “Larasita dan
Administrasi Pertanahan di Pacitan” (2010), laporan Riset
STPN dan Sayogyo Institute.
8

bisa disebutkan juga adalah pembangunan Bendungan Bili-Bili di sebelah timur ‘tiga kelurahan
ini’ yang mengkonversi perumahan, sawah dan
kebun di tiga kecamatan menjadi daerah penampungan air bendungan dan mengubah orangorang (pemilik lahan) menjadi sopir truk, buruh
bangunan, dan buruh serabutan lainnya.10 Proyekproyek pembangunan skala besar ini telah menjadi
pendorong perubahan hubungan kerja, mata
pencaharian maupun ruang hidup masyarakat
tempat proyek pembangunan tersebut dibangun.
Penelitian ini sebenarnya menemukan hal
senada dengan dua penelitian di atas meskipun
instrumen dan konteksnya berbeda, kalau di
Bendungan Bili-bili instrumennya adalah pembangunan Bendungan Bili-Bili sedangkan di
Pacitan dan ketiga kelurahan lokasi riset ini adalah
pembangunan infrastruktur jalan. Sejak dibukanya jalan Hertasning-Tun Abdul Razak, di tiga
kelurahan ini telah beroperasi sejumlah besar
makelar, developer, dan penguasaha bisnis properti dalam penguasaan ruang di tiga kelurahan
yang telah ditetapkan oleh RTR Mamminasata
sebagai ruang untuk budidaya yang menjadi lokasi
untuk pemukiman penduduk dan mengkonversi
sejumlah besar lahan pertanian dan melemparkan
petaninya ke dalam hubungan produksi kapitalistik yang jauh lebih merugikan petani (pemilik
lahan). Dengan penjelasan semacam ini maka
pengurangan lahan pertanian dan berpindahnya
petani dari aktivitas pertanian ke aktif itas non
pertanian (off-farm) adalah sesuatu yang sulit
terhindarkan di tiga kelurahan ini. Gejala ini sebenarnya beriiringan dengan data sensus pertanian
yang mencatat penurunan jumlah keluarga petani
di kabupaten Gowa sebanyak 11.022 RTP sejak
2003 hingga 2013 atau turun sebesar 12,28%. Dari
angka 89.730 RTP pada tahun 2003 menjadi

10

Lihat Sohra Andi Baso, Ambo Masse dkk., “Siasat
dari Halaman Belakang Makassar” dalam Belajar Menggugat
Negara, (Jakarta: Prakarsa, 2011).
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78.708 RTP di tahun 2013. Dan penurunan jumlah
Rumah Tangga Petani di kecamatan Somba Opu,
lokasi tiga kelurahan riset ini, adalah kecamatan
yang terparah pengurangan jumlah keluarga
petaninya, yakni berkurang 61,91% atau 3.746 RTP
di tahun 2003 menjadi 1.427 RTP di tahun 201311.
Karena itu, pengurangan/konversi lahan di awal
bab ini yang menimpa 32 keluarga petani adalah
bagian dari konversi besar perubahan ruang di
Kabupaten Gowa dari pertanian keluar non pertanian.
2. Pengadaan tanah untuk
Pembangunan Perumahan dan
Konversi Lahan Pertanian
Penulis menemukan fakta yang terjadi atas
pengurangan jumlah lahan. Menurut data dalam
kecamatan Somba Opu dalam Angka BPS tahun
2003 menunjukkan jumlah total luas lahan
pertanian kelurahan Romang Polong adalah 371,16
Ha, kelurahan Paccinongan sebesar 232 Ha dan
kelurahan Samata 244,15 Ha. Berikut rinciannya:
Tabel.1. Penggunaan Lahan di Tiga Kelurahan
Kelurahan
Romang Polong
Pacci’nongang

Samata
Total
Persentase atas
jumlah lahan
kecamatan

Pekarangan
1,55
1,60
39,14
42,29

Tegal/
kebun
144,16
78,53
95,94
318,63

Sawah

Lainnya

95,96
151,87
108,92
356,75

129,49
129,49

Total Luas
Lahan/Kelurahan
371,16
232
244,15
847,23
30,1%

Angka-angka yang ditunjukkan di sini tumpang tindih dan akurasinya dipertanyakan. Hal
ini terbukti jika dikonf irmasi dengan data lain
yang didapatkan dari rencana kerja penyuluh pertanian tahun 2014 menunjukkan total luas lahan
pertanian di Kelurahan Romang Polong adalah
290,97 Ha, kelurahan Paccinongang 183,53 Ha dan
Samata sebesar 336,23 Ha lahan pertanian. Bahkan
ketika merujuk pada rencana penyuluh pertanian
tahun 2013 untuk kelurahan Samata jumlah
keseluruhan luas lahan pertanian kelurahan

Samata adalah 460,63 Ha. Mungkinkah jumlah
luas lahan malah makin bertambah padahal
gelombang konversi lahan akibat berbagai macam
penyebab terus terjadi bertahun-tahun? Mungkinkah dalam rentang sepuluh tahun di kelurahan Paccinongang, yang wilayahnya sebagian
besar terkonversi menjadi kompleks perumahan
bertambah dari 244,15 Ha di tahun 2003 menjadi
460,63 Ha di tahun 2013? Padahal, menurut
catatan harian Kompas, di Sulsel setiap tahun ada
1% lahan dari 526.000 Ha lahan terkonversi dari
lahan pertanian.12 Jika demikian manakah yang
lebih akurat dan bisa dijadikan acuan bagi
peneliti? Belum lagi jika melihat data konversi
lahan akibat pembangunan 59 proyek perumahan
yang telah dibangun sejak tahun 1997 hingga kini
yang luas totalnya mencapai angka 228,45 Ha
lahan. Terkait dengan kelurahan Paccinongang
yang disebutkan di atas mengalami peningkatan
luas hingga lebih dari 100 Ha selama sepuluh
tahun dikonversi menjadi perumahan seluas 135,7
Ha sejak tahun 1999. Bagi penulis, data jumlah
konversi lahan yang terakhir ini tentu jauh lebih
akurat dan dapat dipercaya karena dilakukan
dengan observasi langsung ke lapangan dan meminta langsung ke perusahaan mengenai luas
konsesi perumahannya.
Apa yang bisa ditafsirkan dari pertumbuhan
massif sejumlah besar perumahan di tiga kelurahan ini? Salah satu diantaranya adalah dominannya industri perumahan dalam proses
perubahan tata ruang, tata guna dan tata sosial
di ketiga kelurahan ini selama bergulirnya wacana
pembangunan metropolitan Mamminasata. Dari
yang berukuran kecil sebesar 0,5 Ha hingga seluas
30 Ha. Dan itu berarti sudah mengkonversi lahan
pertanian menjadi perumahan sekaligus juga
mengkonversi produsen pertanian mandiri yang
sebelumnya mengolah tanah-tanah pertanian
yang terkonversi itu menjadi tidak lagi memiliki

11

Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Gowa Angka
Sementara Hasil Sensus Pertanian 2013 (Gowa,2013), hlm. 10.
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Kompas, Rabu 17 September 2014.
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sarana produksi lagi berupa lahan. Karena itu
konsekwensinya makin banyak buruh perkotaan,
pedagang sayur, buruh bangunan, penjual ikan
keliling dan buruh serabutan lainnya yang amat
tergantung dengan kehidupan perkotaan yang
amat sulit mereka kendalikan. Ketika harga beras
naik, mereka harus menanggung akibat langsung
dari kebijakan semacam itu karena keterlibatan
dengan ekonomi uang di perkotaan sudah sedemikian intens sementara di sisi yang lain mereka
sudah tidak punya sumberdaya pertanian yang
bisa dijadikan tumpuan saat krisis.
3. Perubahan Lanskap: Kisah Borong Taipa
Borong Taipa adalah sebuah nama kampung.
Jika di-Indonesia-kan nama kampung ini berarti
kerumunan pohon mangga. Seperti banyak nama
kampung di tempat lain nama ini disematkan
karna ciri-ciri menonjol yang ditemukan orang
di sini yakni ada banyak pohon mangga. Misalnya,
Borong Tala’, Bontoa, Balang-Balang, dst adalah
contoh nama kampung yang melihat aspek menonjol pada kampung tersebut dan kemudian
nama pun disematkan karena aspek menonjol tersebut. Entah kapan hulu ceritanya.
Wilayah yang dilewati oleh jalan besar, kata
warga batasnya dari samping sekolah dasar
unggulan Paccinongan sampai jembatan yang
membatasi kelurahan Paccinongan dengan
kelurahan Romang Polong. Menurut estimasi
kasar saya saja panjang jalan yang melalui kampung ini hanya kurang dari 500 meter. Cukup
pendek untuk wilayah sebuah kampung di
pedesaan. Tapi wilayah yang cukup pendek ini
berubah amat menonjol dari sisi lanskap dalam
lima sampai sepuluh tahun terakhir: saat ini ada 65
buah ruko (rumah toko) yang sudah selesai dibangun dan sedang dalam proses pembangunan.
Hal ini amat menonjol terutama bila dibandingkan dengan wilayah lain kelurahan Pacinongan
yang tidak sesubur ini pertumbuhan rukonya.
Tapi, bukan hanya pertumbuhan ruko yang

hampir menutupi seluruh lanskap tepi jalan di
Borong Taipa saja yang mengubah tatanan
keruangan kampung ini. Lebih awal dari pembangunan sejumlah ruko, ada sejumlah perumahan di belakang ruko dan rumah warga yang
berada di tepi jalan.
Pembangunan perumahan di kampung ini
dimulai sejak tahun 1997, ketika perumahan Griya
Samata Permai selesai dibangun dan mulai
dihuni. Pada awalnya kampung ini amat menyeramkan dan tidak begitu ramah untuk dihuni.
Di tahun-tahun ketika Griya Samata Permai
dibangun, secara bersamaan di tempat lain juga
mulai dibangun perumahan-perumahan pertama
di kelurahan Paccinongan seperti BTN Pao-Pao
Permai dan Pacinongan Harapan. Perumahan
Griya Samata Permai ini tergolong perumahan
yang tidak besar. Di atasnya hanya ada 19 unit
rumah.
Pada tahun 2007, perumahan yang cukup luas
dibangun dengan nama Kompleks Graha Surandar I dan II. Perumahan ini hingga kini telah
membangun 300-an unit rumah di atas lahan
seluas kurang-lebih 9 hektar. Yang terakhir, ada
perumahan Pondok Ezra yang dibangun sekitar
tahun 2011. Perumahan ini adalah tipe perumahan yang tergolong menengah. Harga per-unit
rumahnya dibandrol minimal Rp.650 juta. Ada
65 unit rumah di atas tanah seluas 1,3 Hektar. Berikut tabel perumahan dan luas perumahan di
Borong Taipa:
Tabel.2. Jumlah Perumahan di Kampung
Borong Taipa
Nama Perumahan
Griya Samata Permai
Graha surandar I dan II
Pondok Ezra

Luas
±1H

±9 H
1,3H

Unit
19
300-an
65

Tahun
Pembangunan
1997
2007
2011

Lalu tanah yang mana lagi yang masih tersisa?
Di kampung ini tanah yang masih tersisa dan
milik warga hampir tidak ada lagi kecuali petak
rumah yang ditinggalinya. Bahkan sebagian dari
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warga asli sudah mengontrak rumah di atas
perumahan yang dibangun di atas tanahnya.
Contoh ini bisa dilihat pada Nuntung yang
mengontrak sepetak rumah di perumahan Griya
Samata Permai. Menurut penuturan kepala
lingkungan Paccinongan, di belakang perumahan
Griya Samata Permai dan Pondok Ezra telah dibeli
oleh pengembang lokal ternama: Idrus Mangga
Barani. Tanah sawah seluas 7 hektar akan dibangun tahun 2014 ini. Maka jika demikian,
tahun ini adalah tahun-tahun terakhir petak-petak
sawah di belakang peruamahan lama ini akan
segera hilang dan diganti lanskap sebuah perumahan baru. Maka inilah akhir dari riwayat aktivitas pertanian Dg. Ali dan beberapa buruh tani
di Borong taipa yang masih menggarap lahan persawahan milik orang lain di kampung ini.
Jadi, apa yang tersisa? Tak ada tanah, tak ada
sawah. Tak ada lagi Borong Taipa. Tapi kerumunan
ruko dan petak rumah dari industri perumahan
yang kini makin subur di atas tanah-tanah pertanian. Bukan Borong Taipa.
D. Land Deal, Tumbuhnya Industri
Property dan Proletarisasi
1. Gelombang Pertama Pembangunan
Perumahan dan Awal Mula Jual Beli
Tanah
Pelepasan lahan untuk pengadaan tanah bagi
jalan Tun Abdul Razak mulai dilakukan pada
tahun 2002. Kompensasi untuk lahan yang
dikonversi menjadi jalan bervariasi harganya
tergantung tahun pelepasannya. Tanah yang
dilepas pada tahun 2002-an dihargai 30.000-an
permeter. Sedangkan tanah yang dilepas tahun
setelahnya sekitar 50.000 permeter hingga tahun
2010 ada yang mendapat kompensasi 1.000.000
permeter.
Proses pelepasan lahan untuk pembangunan
jalan tembus ini didahuli oleh pembangunan
perumahan-perumahan pertama di tiga kelurahan ini. Pengembang tentu berspekulasi jika
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saja jalan tembus telah jadi, maka harga properti
mereka akan ikut merangkak naik. Masyarakat
juga berbondong-bondong membeli perumahanperumahan awal yang dibangun. Salah satu
perumahan awal yang membangun di tiga kelurahan ini adalah perumahan Pao-Pao Permai yang
dibangun pada tahun 1994 oleh CV. Haji Banca.
Tak kurang dari seribu rumah kini terbangun di
atasnya.
Di tahun yang bersamaan PT. Arta juga membangun di kelurahan Paccinongan perumahan
Paccinongan Harapan. Perumahan yang direncanakan seluas 9 Hektar ini baru membangun
sekitar 100 rumah di atas lahan yang dibebaskan
seluas 4 Ha. Tetapi dalam perjalannya, pemilik PT.
Arta meninggal dunia sehingga usaha ini mandeg. Tidak ada lagi perluasan lahan setelah
pemiliknya meninggal. Setelah dua perumahan
ini dibangun, ada sejumlah perumahan dengan
rentang pembangunan sejak tahun 1996-1999
dibangun di tiga kelurahan ini. Perumahan
tersebut adalah perumahan Saumata Indah seluas
4 Ha di Kelurahan Romang Polong, perumahan
Tamangapa Raya seluas 1,5 hektar di Kelurahan
Romang Polong, Gowa Sarana Indah pada tahun
1998 di kelurahan Paccinongan seluas 4 Ha,
perumahan Andi Tonro di tahun 1997 seluas 3
Ha, Kompleks Mutiara Permai di tahun 1996
seluas 0,9 Ha dan Anugrah Reski seluas 0,20 Ha
dan Griya Samata Permai seluas 0,5 Ha di tahun
1997.
Keseluruhan perumahan di atas yang menjadi
cikal bakal lahirnya komunitas-komunitas berpagar (gate communites) di tiga kelurahan ini.
Pertumbuhan industri perumahan ini setidaknya
telah menyebabkan tiga hal penting: pertama,
kedatangan perumahan ini diikuti oleh komunitas-komunitas baru penduduk dari kota bertempat tinggal di kelurahan ini. Kedua, agen-agen
pembeli lahan untuk perumahan telah ikut mempengaruhi tingginya minat pemilik lahan untuk
menjual-belikan lahannya. Terutama karena
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proses untuk membujuk pemilik lahan menjual
lahannya kepada perumahan dilakukan oleh
orang-orang kuat lokal seperti ketua RT/RW,
kepala lingkungan dan tokoh masyarakat setempat. Ketiga, telah mengubah makna tanah di
masyarakat. Kalau dulu tanah betul-betul sebagi
sarana produksi, karena sebagian besar lahan
sawah produktif, sekarang telah menjadi komoditas yang dengan mudah dijual-belikan di pasar
tanah yang makin ramai karena indutri properti
dan pembangunan infrastruktur di sekitarnya.
Sejak tahun-tahun akhir 1990-an tersebut,
beriring dengan pembangunan infrastruktur,
pembangunan perumahan-perumahan baru,
tanah bertransformasi menjadi komoditas yang
ramai diperjual-belikan di pasar dan harganya pun
terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan lain
dari era awal pembangunan perumahan dan
proses jual beli lahan di tiga kelurahan ini adalah
bahwa perumahan-perumahan yang dibangun,
pada umumnya adalah perumahan yang tidak
terkait dengan industri keuangan langsung
seperti layaknya industri properti saat ini.
Pada saat itu, misalnya, PT Arta membangun
perumahan Paccinongan Harapan itu menggunakan sepenuhnya uang tabungan pemilik perusahaan ini yang merupakan seorang pedagang di
Kota Makassar. Uang itu digunakan untuk melepaskan lahan, membeli bahan dan membangun
lalu kemudian dipasarkan. Begitu juga dengan
perumahan-perumahan lainnya yang kebanyakan menggunakan modal berlebih dari pemilik
perusahaannya, bukan menggunakan kredit
properti seperti kebanyakan developer pada
tahun-tahun setelah 2000-an hingga saat ini.
2. Tanah Sebagai Komoditas: Rezim
Properti dan Perubahan Makna Tanah
Ketika jalan lintas Hertasning-Tun Abdul
Razak selesai sepenuhnya menjadi jalan lintas
seluas 30 meter di tahun 2007, banjir bandang
proyek perumahan terjadi di tiga kelurahan ini.

Ada 44 proyek perumahan yang dibangun di atas
tahun 2006 atau seiring dengan selesainya jalan
tembus Hertasning ini. Tanpa mensimplif ikasi
penyebab proses tumbuhnya industri perumahan
di tiga kelurahan ini, jalan atau infrastruktur vital pendukung industri perumahan, adalah salah
satu pendorong paling kuat pertumbuhan sejumlah besar perumahan di tiga kelurahan ini.13 Termasuk di dalamnya juga serbuan ‘pemodal besar’
yang menginvestasikan modalnya untuk pembangunan perumahan di tiga kelurahan ini.
Ciputra menginvestasikan modalnya Rp. 400
milyar tahun 2009 untuk membangun Citraland
Celebes, tepat di samping perumahan Pao-Pao
Permai. Tidak hanya itu, IMB Group menginvestasikan modal tidak kalah aktif. Mereka menginvestasikan 1,2 Trilyun untuk proyek di tahun
2014. Tak kurang dari separuhnya, Rp. 600 Milyar,
dikhususkan untuk membangun perumahan
kelas menengah, Modern Estate.14 Selain itu tak
kurang dari 20-an konsesi perumahan yang
sekarang ini sedang giat memasarkan produknya
di tiga kelurahan ini.
Sejak seluruh perubahan ini terjadi begitu
cepat, persoalan penataan ruang, perubahan lanskap, harga lahan dan peruntukannya telah amat
ditentukan oleh rezim properti. Tanah-tanah petani menjadi semakin terserap masuk ke dalam
isapan korporasi properti. Sebagai misal, saat ini
Royal Spring telah membeli lahan di sekitar
perumahan yang dibangun di atas lahan 21 hektar
sekarang ini. Tak tanggung-tanggung jumlahnya
lebih dua kali lipat dari jumlah lahan awal yakni
50 Ha. Bumi Aroepala juga terus membeli lahan
di sekitar perumahannya agar perumahannya tak
kekurangan lahan untuk dibangun produk properti lagi. BTN Graha Surandar yang pada awalnya
hanya Surandar I diperluas lagi dengan membeli

13
14

tate.

Rinciannya bisa dilihat pada sub-bab sebelumnya.
IMB Investasi Rp. 600 Milyar Bangun Modern Es-
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lahan-lahan yang dulu belum terbeli di sekitar
perumahannya. Akhir dari cerita tumbuh berkembangnya industri properti dan makin berkuasanya rezim perusahaan properti di tiga kelurahan
ini adalah kenaikan harga terus menerus. Dan
ini tentu hanya akan menguntungkan mereka
yang kaya dan memiliki bisnis perumahan, sebab
harga tanah yang naik juga diikuti dengan kenaikan harga properti yang juga makin mahal.
Saat ini harga properti di Makassar (termasuk
wilayah Gowa) adalah yang termahal setelah
Jakarta.15 Menurut survey tahunan Bank Indonesia (BI) harga rumah di Makassar termahal setelah
Surabaya.16 Di kawasan jalan lintas Tun Abdul
Razak bahkan taksiran harganya sudah mencapai
Rp. 1,5 Jt-15Jt permeter.17 Untuk melihat kenaikan
yang direkam oleh masyarakat langsung berikut
kutipan wawancara dengan H. Ibrahim Dg. Gassing mengenai kenaikan harga lahan yang terus
tumbuh tiga kelurahan ini:
“Harga tanah pada tahun 1990-an Rp. 3.000Rp.5000 permeter. Baru setelah adanya jalan Tun
Abdul Razak harga naik menjadi Rp. 30.000. Harga
naik berkali lipat—untuk tanah yang tidak berada
ditepi jalan langsung dihargai Rp. 300.000-an
permeter dan menjadi Rp. 1.000.000-an permeter
untuk lahan yang letaknya persis di tepi jalan Tun
Abdul Razak—setelah pelebaran jalan menjadi 30
Meter”.18
Siapa yang paling diuntungkan dari proses
kenaikan lahan untuk properti ini? Berita ini
mungkin bisa memberikan gambaran: PT.
Ciputra Develompent mendapatkan laba yang
terus meningkat. Tahun 2011 mendapat laba 1,3
Trilyun naik di tahun 2012 menjadi 2,5 Trilyun
dan tahun 2013 naik lagi menjadi 3,05 Trilyun.19
15

Tribuntimur, “Harga Jual Tanah Property Di
Makassar Tertinggi Setelah Jakarta”. Lihat Tribuntimur
edisi hari Jumat/24/1.
16
Tribuntimur, 23/12/2013. Lihat juga “KPR Masih
Menjadi Pilihan Utama” (Realestat Edisi 6 2012), hlm. 19.
17
Ibid.
18
Wawancara H. Ibrahim Dg. Gassing Juli 2014.
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Di sisi yang lain, karena dipicu oleh harga lahan
makin mahal, properti residensial subsidi pun
makin tak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena harganya naik.20 Karena
itu, masyarakat miskin makin terpinggirkan.
Jangankan membeli perumahan standar, perumahan subsidi saja sudah semakin tidak terjangkau Berikut beberapa harga produk perumahan
di tiga kelurahan:
Tabel.3. Daftar Sampel Harga Terendah dan
Tertinggi Produk Properti Residensial di Tiga
Kelurahan
Nama Perumahan
Modern Estate
Multi Niaga
Bumi Aroepala
Citra garden
Puri diva Istanbul
Samata residence
Kompleks Graha
Surandar
Pondok Ezra

Harga
Terendah
600.000.000,1.100.000.000,360.000.000,355.740.000,460.000.000,265.000.000,280.000.000,650.000.000,-

Ukuran
7x15
8x15
6x15
6x12
6x12
6x12
6x14

Harga
Tertinggi
1.450.000.000,1.200.000.000,908.000.000,683.340.000,3.200.150.000,607.000.000,900.000.000,-

Ukuran
8x18
9x18
8x18
7x15
12x25
5x21
5x20

7x15

750.000.000,-

8x18

Untuk siapa perumahan ini dibangun? Siapa
yang bisa menjangkau harga perumahan semahal
itu? Jika melihat daftar harga di atas tentu bisa
disimpulkan kalau iklan daftar harga di atas tidak
untuk mereka yang berpenghasilan rendah/
miskin. Maka kekuasaan rezim properti ini jadinya hanya akan meminggirkan mereka yang
miskin dan menjadikan tanah sebagai komoditas
yang makin sangat laku di pasaran.
3. Pembangunan atau Proletarisasi?
a. Konsentrasi dan Akumulasi Tanah
Akumulasi tanah adalah gejala penumpukan
sejumlah besar lahan pada sejumlah kecil keluarga. Dalam konteks tiga kelurahan lokasi penelitian ini, akumulasi lahan dilakukan oleh sejumlah pengembang perumahan yang nantinya akan
dibangun menjadi perumahan komersial. Sekarang ini ada ±65 lokasi konsesi perumahan yang
sudah terbangun dan sedang dibangun oleh

19

Rumah.com. diunduh 6 Agustus 2014.
“Rumah Murah Kian Mahal”, Property, edisi
Desember 2013.
20
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perusahaan properti yang memakan lahan seluas
228,45 Ha.
Sejak tahun 1994, sejak perumahan BTN PaoPao Permai dibangun seluas 30 Ha, sekarang ini
sepuluh perusahaan memiliki luas lahan konsesi
perumahan terluas. Luasan lahan sepuluh perusahaan ini mulai dari 4,3 Ha hingga yang terluas
30 Ha. Berikut ini data sepuluh perusahaan
dengan luas konsesi untuk usaha perumahan
yang terluas di tiga kelurahan ini:
Tabel.4. Perumahan Dengan Jumlah Luas
Lahan Tertinggi
Nama Perumahan
BTN Pao-Pao Permai
Patri Abdullah
Graha Surandar I, II
Mutiara Indah Village
Bumi Aroepala
Royal Spring
Puri Diva Istanbul
Padi Residence
Citra Garden
Modern Land
Jumlah

Jumlah
(unit)
±1000

±300
±300
±300
±400
±900
±1000
±190
±1300
611

Pengembang
CV Haji Banca
CV Patri
PT. Surandar
BSA Land
PT. TBS
BSA Land
PT. Diva
Yamasey
Galesong
Ciputra Land
IMB Property

Pemilik
Haji Banca
H. Burhanuddin Abu
Arif Mone
Hj. Andi Fatmawati
Risal Tandiawan
Ciputra
Idris Mangga Barani

Luas

Tahun

30 Ha
9 Ha
9 Ha
11 Ha
20 Ha
21 Ha
22 Ha

1994
2006
2007
2011
2010
2012
2012

4,3 Ha
27 Ha
20 Ha
152,3 Ha

2012
2013
2013

Data di atas menunjukkan bahwa sepuluh
keluarga/perusahaan menguasai lahan seluas
152,3 Ha. Luas lahan ini dimiliki oleh sejumlah
keluarga yang sudah malang-melintang di bisnis
properti baik lokal, regional maupun nasional.
Kontraktor lokal yang berhasil ditelusuri oleh penulis adalah H Burhanuddin Abu, pemilik perusahaan developer PT. Surandar, Haji Banca yang
membangun perumahan pertama di Pao-Pao,
BTN Pao-Pao Permai, Hj. Andi Fatmawati, pemilik
bendera PT. Diva Yamasey dan Rizal Tandiawan
pemilik Group Galesong, pemain baru yang terkenal sebagai sub kontraktor yang memberikan
lahan untuk Ciputra di proyek Citra Garden. Kontraktor yang memiliki prestasi pembangunan regional adalah IMB Group dan PT. Tunas Baru
Sulawesi yang dimiliki oleh ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sul-Sel. Sementara pemain
bisnis properti nasional yang menanamkan
pengaruhnya di tiga kelurahan ini adalah Group
BSA Land dan Group Ciputra, milik keluarga
Ciputra.

b. Proletarisasi: Kisah Gapoktan yang
Makin Kekurangan Petani
Tiga kelurahan ini secara resmi memiliki
Gabungan Kelompok Tani (gapoktan). Namun,
pengurus inti Gapoktan di tiga kelurahan ini
mengeluhkan makin berkurangnya petani dan
makin menyusutnya lahan pertanian. Ketua
Gapoktan kelurahan Paccinongan, Dg. Nuntung,
misalnya mengemukakan bahwa ‘Gapoktannya
sekarang tidak diisi oleh petani yang menggarap
sawah, tetapi petani yang hanya bertani di lahan
pekarangan rumahnya. Bahkan sebagian besarnya tidak lagi bertani. Gapoktannya sendiri saat
ini tidak lagi menjadi kelompok tani dalam arti
mengorganisir para petani, tetapi merupakan
sebuah koperasi simpan pinjam untuk para anggota kelompok taninya yang sudah tidak memiliki
lahan pertanian’.21
Secara formal Gapoktan kelurahan Paccinongan memang memiliki kelompok tani binaan.
Jumlah kelompok tani binaan ini sebelas kelompok. Sebelas kelompok tani ini masing-masing
memiliki 25 orang anggota. Jika dikalikan,
anggota tani Gapoktan Kelurahan Paccinongan
adalah 280 Orang. Tetapi ini hanya data formal,
data di atas kertas. Menurut pengakuan Dg.
Nuntung, “Sudah tidak ada petani, mereka semua
mengelola dana bantuan dinas pertanian untuk
koperasi petani. Jadi mereka bergerak di sektor
lain dengan bantuan dana dari koperasi petani
tersebut”.22 Dari kelurahan Samata, cerita tragis
serupa juga didapatkan. Kelompok tani yang ada
datanya di Gapoktan hanya satu kelompok tani
dengan anggota 25 orang petani yang mengelola
14,5 Hektar lahan. Menurut pengakuan Dg. Naba,
Gapoktan kelurahan Samata sedang carut marut
oleh masalah internal dan makin sedikitnya
jumlah lahan.23

21

Wawancara Dg. Nuntung, 25 Juli 2014.
Ibid.
23
Wawancara 1 Agustus 2014.
22
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Dalam catatan kelurahan Samata, jumlah
petani penggarap sudah sangat tinggi persentasenya dibandingkan petani yang memiliki sendiri
lahannya. Tercatat ada 108,53 Ha lahan saja yang
digarap oleh pemilik penggarap, tetapi ada 201,90
Ha lahan yang digarap oleh petani penggarap.
Berikut data rinciannya:
Tabel.5. Status Kepemilikan Lahan Kelurahan
Samata
No
1
2

Jenis Kepemilikan Luas (Ha)
Pemilik-Penggarap 108,53
Penggarap
201,90
Total
310,43

Persentase (%)
34,96
65,04
100

Di Romang Polong, menurut catatan Gapoktan
Kelurahan Romang Polong, ada 292 orang petani
yang tergabung dalam 10 kelompok tani. Dari 292
petani anggota kelompok tani Romang Polong,
hanya 129 petani yang lahannya di Romang Polong.
Dari 129 petani yang lahannya di Romang Polong,
ada 59 orang petani penggarap tuna kisma, atau 45%
dari total jumlah petani yang bertani di Romang
Polong. Dari keseluruhan jumlah petani anggota
Gapoktan Romang Polong, 58 orang di antaranya,
dalam tahun 2013 saja, kehilangan lahan pertanian
antara 10-60% atau berkurang 23,24 Ha lahan.24
Bahkan menurut catatan pemerintah kelurahan
Romang Polong, 45% lahan digarap oleh petani
penggarap atau tunakisma. Untuk lebih jelas berikut
kami sajikan tabel petani pemilik penggarap dan
petani penggarap yang menggarap di wilayah
kelurahan Romang Polong:
Tabel.6. Persentase Petani Pemilik penggarap
Lahan Dan Petani Penggarap Tidak Memiliki
Lahan
Petani yang Menggarap Lahan di Kelurahan
Romang Polong
Pemilik Penggarap
Petani Penggarap
(tunakisma)
70 Ha
59 Ha
55%
45%
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Menurut catatan pemerintah kelurahan Romang Polong, dari seluruh lahan yang ada di
Romang Polong 13,61% digarap oleh para petani
yang statusnya bukan pemilik lahan, berarti mereka adalah petani-penggarap atau buruh tani.25
Akhirnya, Gapoktan-nya di tiga kelurahan tidak
hanya kekurangan lahan akibat konversi, tapi juga
kekurangan petani.
E. Lonjakan Harga Lahan, Gate
Comunities dan Ketegangan Sosial di
Pedesaan
Tahun-tahun ketika mulai tersebar rencana
pembangunan jalan tembus Hertasning-Tun
Abdul Razak di bawah skema pengembangan
infrastruktur Kota Metropolitan Mamminasata
pada tahun 2003, seperti dikemukakan di sub bab
sebelumnya telah terjadi peningkatan nilai relatif
tanah di tiga kelurahan ini. Tanah yang dulu tidak
berarti menjadi amat berarti ketika infrastruktur
seperti jalan telah melintasinya, sejumlah perumahan dan kampus besar berdiri. Di kelurahan
Romangpolong dibangun kampus 2 UIN Alauddin seluas 32 Ha sejak pertengahan tahun 1990an. Di Kelurahan Paccinongang dibangun kampus STIE Patria Arta yang sedang tahap finalisasi.
Kampus besar dengan jumlah mahasiswa aktif
tidak kurang dari 25 ribu orang ini sontak
mengundang rantai perekonomian dan kebutuhan lainnya: mahasiswa ini membutuhkan kontrakan yang dekat dengan kampusnya, dosendosen dan staf karyawan membutuhkan rumah
yang bisa mengakses tempat kerjanya dengan
cepat, mahasiswa yang jumlahnya besar ini juga
butuh pemenuh kebutuhan lainnya seperti
warung makan, toko kelontong, tempat foto-copy,
dll. Karena itu ekonomi bertumbuh. Perumahan
dibangun di hampir setiap sudut kampung ini,
kontrakan dan kost-kost-an juga menjamur, tak

24

Data olahan dari rekapitulasi RDKK Pupuk
Bersubsidi tahun 2013 untuk Kelurahan Romang Polong dan
Wawancara Dg Naba.

25

Laporan Penyuluhan Dinas Pertanian Kecamatan
Somba Opu, Kelurahan Romang Polong.
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ketinggalan rumah toko dan sejumlah usaha
lainnya. Kampung di atas bukit yang tadinya sepi,
berubah riuh-rendah oleh pembangunan. Seakan
bergegas untuk lebih maju, ‘lebih kota’. Tapi di
tengah seluruh proses itu, juga ada proses lain
yang tumbuh subur bersama dengan semua
fenomena ini. Ada pertumbuhan komunitas
eksklusif berpagar (gate communities) yang
diiringi dengan ketegangan sosial antara pemukim
di perumahan berpagar dengan warga lokal; dan
ada pertumbuhan nilai tanah yang menyebabkan
pasar tanah dan menyebabkan tanah menjadi
rentan dipersengketakan.

mahan ini, perasaan saya menjadi lebih tenang.
Sebab Dg. Bali adalah tokoh yang disegani oleh
para perampok atau pencuri di daerah Paccinongan dan sekitarnya”. Betapa horornya daerah
ini bagi pendatang. Diwaktu yang lain, Istri H
Mansur (biasa saya panggil nenek) menceritakan
kehebatan Dg. Bali. Di Pos satpam yang dibangun
Dg. Bali duduk, beberapa menit lepas jam 12 ada
empat orang lewat dan bertanya ‘adakah yang bisa
dibawa?’. Dg. Bali menjawab, ’tidak ada. Cari saja
di tempat lain’. Belum lama berselang beberapa
orang itu sudah muncul dari sawah di belakang
kompleks perumahan dengan membawa televisi
dan beberapa barang-barang curian. Demikian

1. Komunitas Berpagar dan Ketegangan
Sosial

kisah Istri H Mansur”. (Disarikan dari Wawancara:
27 Juli 2014).
Potongan cerita keluarga H. Mansyur di atas
adalah kisah tentang ketegangan sosial ketika
pertama-tama komunitas berpagar bermukim di
tiga kelurahan ini. Pemukiman Haji mansyur
berada di kampung Borong Taipa, lingkungan
Paccinongang kelurahan paccinongan. Kompleks
perumahan yang hanya berisi 19 petak rumah tipe
40 ini dibangun di tahun 1997. Dan di awal pembangunannya, banyak kisah tentang penduduk
pendatang yang disambangi pencuri atau bahkan
perampok. Satu di antaranya keluarga H. Mansyur seperti dalam cerita di atas.
Cerita terbaru mengenai ketegangan di dalam
komunitas berpagar diceritakan oleh salah satu
penghuni kompleks Griya Samata Permai yang
baru saja kecurian sebuah laptop di rumahnya,
kisahnya:

“H Mansur duduk di atas kasur membaca al
Qur’an. Pintunya digedor oleh balok panjang,
ukuran 5x7 cm. Kaca jendelanya dilumuri lumpur. Orang yang menggedor adalah serombongan
perampok bermobil pada dini hari yang dingin
dan beku. Istri, dua anaknya yang semuanya
perempuan hanya berharap cemas dan takut
berkecamuk dalam dirinya. Pintu tidak bisa terbuka meskipun satu dari beberapa gerendelnya
sudah terlempar oleh hantaman balok 5x7 dari
para perampok. Akhirnya, entah karena apa,
gerombolan perampok mengalihkan targetnya ke
rumah atas di sebelah kompleks tempat rumah
H Mansur berada. Keesokan harinya baru tersiar
cerita kalau beberapa rumah disambangi perampok. H Mansur ingat betul kejadian itu tahun 1998
kurang sehari H Mansur tepat setahun meninggali rumahnya di BTN Griya Samata Permai. Hari
itu menjadi hari yang amat menakutkan bagi Istri
dan anak-anaknya. Suatu ketika trauma itu diceritakan oleh istrinya dalam sebuah bincang-bincang pagi hari di depan rumahnya: “Seandainya
kami punya pilihan, saya tidak mau lagi tinggal
di rumah ini. Setiap malam ketakutan selalu
menghantui. Baru ketika Dg. Bali (seorang tokoh
kampung) diangkat menjadi satpam di peru-

“laptop di rumah baru saja dicuri. Siang hari jam
12-an. Persis ketika rumah sedang kosong. Tak berselang lama dari kejadian itu, usahanya, foto copy
dan ATK, di tepi jalan Mustafa Dg. Bunga didatangi
tiga orang. Remaja-remaja laki-laki ada yang bertanya
harga, ada yang membeli barang lain sambil ada juga
yang mengambil handphone penjaga tokonya.
Kejadian berlangsung cepat dan ketiga orang itu langsung pergi entah ke arah mana”.
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Menurut analisa singkat mengenai fenomena
yang terjadi di Perumahannya beliau berujar:
“Dulu perumahan ini pernah aman. Ketika itu dijaga
oleh orang asli Kampung Borong Taipa, Daeng Bali.
Namun Daeng Bali sudah meninggal dan tidak ada
yang menggantikannya. Sepeninggal Dg. Bali, ketegangan antara orang-orang di belakang perumahan
dan orang di dalam perumahan kian sering terjadi.
Satu ketika, di musim penghujan, perumahan digenangi banjir. Setelah dilihat, ternyata, saluran air yang
mengarah ke persawahan di dekat perkampungan
ditutup dengan cor beton oleh warga pribumi. Mereka beralasan karena akses jalan masuk ke perumahan
juga ditutup jadi saluran air yang mengarah ke kampung juga ditutup. Akhirnya, saluran air itu kembali
dibuka dengan negosiasi yang cukup menegangkan.
Dan juga pintu yang menutup akses jalan warga
kampung di belakang perumahan juga dibuka. Tapi
sejak saat itu, sejak orang kampung mulai dengan
bebas berlalulalang, warga kompleks banyak yang
kecurian”
Apakah fenomena ini adalah kriminal pencurian biasa atau ada kaitannya dengan ketegangan sosial akibat adanya perumahan eksklusif
yang tiba-tiba berada di tengah perkampungan
orang-orang pribumi yang kebanyakan petani
atau buruh tani dan buruh bangunan miskin?
Mungkin dibutuhkan penelitian lebih mendalam,
tetapi sejauh yang diamati mengenai kecurigaankecurigaan warga perumahan mengenai pencuri
dan perampok yang merupakan orang kampung
adalah tanda bahwa ada ekspresi persaingan dan
ketegangan sosial antara komunitas di luar perumahan berpagar dan masyarakat lokal di luar
pagar.
Ekspresi ketegangan dan persaingan sosial
semacam ini mungkin baru bentuk awal dari
konflik terbuka yang manifes. Bentuk konflik ini
merupakan konflik laten yang menjadi cikal-bakal
konflik yang akan meletus pada saat kondisikondisi tertentu memungkinkannya muncul di
permukaan. Kejadian konflik yang lebih kelihatan
misalnya bisa dilihat pada kejadian penyerangan
warga Perumahan Pao-Pao Permai oleh warga
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kampung Sero yang merupakan warga lokal
akibat salah seorang anak muda lokal di Sero
diledek sebagai anak pembantu oleh warga
perumahan.26 Memang, seiring adanya perumahan-perumahan baru yang kian banyak di tiga
kelurahan ini, lahir juga peluang pekerjaan bagi
warga lokal. Mulai dari pekerjaan pembangunan
atau perbaikan rumah untuk para warga laki-laki
ataupun menjadi pembantu rumah tangga, baby
sister dan tukang cuci di kompleks-kompleks
perumahan berpagar. Tetapi selain menjadi peluang integrasi, juga menjadi bibit-bibit ketegangan.
2. Sengketa lahan
Pada pertengahan 2014 terjadi kehebohan:
daeng Nginga bersikeras menahan proses pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan
Nasional. Daeng Nginga siang itu menahan
proses pengukuran yang dilakukan oleh BPN
Kabupaten Gowa dengan kawalan sejumlah
aparat kepolisian. Pengukuran ini dimohonkan
oleh Daeng Lurang. Karena kesal dan amat marah, Daeng Nginga27 mengecam:
“Seharusnya lahan yang diklaim milik Daeng Lurang
itu mengacu ke objek persil 28 yang berada di belakang kampus UIN Samata. Sedangkan lokasi di sini
itu mengacu ke persil 32. Tentu jauh dari objek
pengukuran lahan. Tapi BPN bersikeras di sinilah
lokasinya,”
Selain sengketa di atas, pada tahun 2004, tercatat sengketa antara Batato Dg. Serang melawan
Palak Djalin, dengan luas tanah yang dipersengketakan 15011 M2. Dan pada 2011 juga ada sengketa
antara Andi Bau Zaldi Bin Andi Bau Appo Bin
Mappanyukki, melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan Wali Kota Makassar

26

Wawancara bersama kepala lingkungan Romang
Polong, pada tanggal 14 Februari 2014. Konflik ini tidak
sempat membesar karena diredam oleh kepala lingkungan
dan tokoh-tokoh masyarakat Pao-pao.
27
Tribuntimur.online. “Pengukuran Lahan diwarnai adu
Mulut”. Diunduh 27 September 2014.
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atas tanah seluas 62.678 m2. Sengketa ini telah
diputus oleh Mahkamah Agung dengan surat
putusan Nomor : 37/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.28
Ketiga gambaran sengketa yang terjadi di atas
menunjukkan tahun-tahun terakhir masih terus
bergulir konflik lahan, baik antara warga dengan
warga lainnya, warga dengan pemerintah dan
warga dengan pengelola kampus UIN Alauddin.
Dalam catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten Gowa dari 32 sengketa dan konflik
lahan di Kecamatan Somba Opu, 20 di antaranya
terjadi di tiga kelurahan ini. Kelurahan Romang
Polong berada di peringkat pertama dalam jumlah
sengketa lahan yang terjadi di kecamatan Somba
Opu kemudian disusul yang kedua Samata yakni
5 kasus. Berikut rincian sebaran sengketa lahan
di tiga kelurahan:
Tabel.7. Jumlah dan sebaran Sengketa
Pemilikan Lahan di Tiga Kelurahan

No
1
2
3

Kelurahan
Paccinongan
Samata
Romang Polong
Total

Jumlah Kasus
3
5
12
20

Sumber: Kasi Konflik BPN Kabupaten Gowa setelah diolah
Tingginya angka sengketa lahan dan tensi
ketegangan sosial sebagaimana diuraikan pada
bagian ini memperlihatkan relasi antara, di satu
sisi rencana pembangunan Mamminasata yang
mengadakan tanah untuk membangun jalan dan
infrastruktur lainnya, dan di sisi yang lain adalah
konf lik yang semakin subur seiring dengan
pembangunan infrastruktur dan dampak lanjutannya seperti melonjaknya harga lahan, tumbuhnya industri properti dan lahirnya komunitaskomunitas berpagar (gate comunities) di pedesaan.
28

Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PUTUSAN Nomor : 37/G.TUN/2011/
P.TUN.Mks

F. Kesimpulan dan Saran
Dari kajian yang telah dilakukan di atas, dapat
ditarik kesimpulan bahwa pengadaan tanah
untuk pembangunan Mamminasata telah memicu terjadinya perubahan sosial di pedesaan. Perubahan tersebut diantaranya: pertama, perubahan
tata guna dan tata ruang di tiga kelurahan akibat
rencana pembangunan Mamminasata yang
diikuti oleh pembangunan jalan dan tumbuhnya
industri properti di tiga kelurahan. Lahan yang
semula merupakan sawah, ladang dan pekarangan warga berubah fungsi menjadi jalan dan
kompleks perumahan-perumahan berpagar.
Kedua, dinamika pasar tanah semakin meningkat
akibat kenaikan nilai tanah dan tingginya proses
jual beli lahan akibat semakin banyaknya investor properti yang datang menanamkan modalnya
untuk usaha perumahan di tiga kelurahan ini.
Industri properti yang didorong oleh pembangunan inf rastruktur dari rencana pembangunan kota metropolitan mamminasata telah
mendominasi dan memberikan makna bagi bagi
tanah di tiga kelurahan. Kalau dulu tanah menjadi
tumpuan kehidupan keluarga dengan mengolahnya, kini tanah dengan mudah dijual-belikan di
pasar tanah. Ini terutama dilakukan oleh makelarmakelar tanah dan orang-orang suruhan perusahaan properti. Ketiga, bukan hanya perubahan
ruang dan peningkatan jumlah jual beli lahan di
tiga kelurahan, tetapi juga semakin suburnya
konflik akibat rencana pembangunan Mamminasata yang telah memicu perubahan makna tanah
di tiga kelurahan.
Penelitian ini terutama bertumpu pada sikap
kritis terhadap rencana-rencana pembangunan
skala besar seperti Mamminasata. Bahwa banyak
rencana pembangunan yang begitu baik di atas
kertas tetapi dalam kenyataannya seringkali
menyimpang dan keliru. Bisa jadi karena nalar
program pembangunan tersebut yang memang
keliru atau proses di dalamnya yang menyimpang.
Penelitian ini telah memulai pengamatan seder-
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hana atas rencana pembangunan Mamminasata
yang prestisius itu dan menemukan sejumlah
masalah yang diakibatkannya. Untuk penelitian
lebih lanjut saya menyarankan agar ikut memeriksa secara kritis program-program pembangunan lainnya dengan sikap kritis, terutama
program pembangunan yang melibatkan penghidupan rakyat banyak. Hal ini berguna terutama
untuk mendorong diskursus dan karya-karya
riset ilmiah yang kontekstual, empiris, dan kritis
demi mendorong pembangunan yang partisipatif,
memberdayakan, dan menguatkan (empowering)
kemampuan dan daya hidup rakyat.
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PEMBANGUNAN JALAN TOL DI INDONESIA:
KENDALA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI
KEPENTINGAN UMUM DAN GAGASAN UPAYA PENYELESAIANNYA
Senthot Sudirman*

Abstract
Abstract: The study is aimed at (a) identifying both legal and empirical constraints inhibiting the process of land clearing which
is one the important factors in land acquisition for public facilities, and (b) suggesting the concept of solving the problem, especially
on the construction of Trans Java toll road. The research is done by library studies including legislations, documents, interviews.
The efforts to solve the problems on land clearance was based on academic studies using references such as books, legislations,
empirical and data and facts and actors opinions. Several constraints already identified are: (a) the difficulty of achieving an
agreement on the amount of compensation caused by (i) the minimum knowledge awareness on the social function of land (ii) the
importance of infrastructure building, including toll roads, (iii) the limited fund for land acquisition, (iv) the dispute on land
ownership, (v) the existence of land acquisition objects by BUMN, BUMD and wakaf land, (b) the incomplete file on land
acquisition, (c) the invalid evidence of land ownership, (d) the presence of land speculators, (e) the presence of provocateurs (f) the
week cooperation of private-state scheme, etc.
Keywords: constraints, land clearance, land acquisition, public facilities.
Keywords
Intisari
Intisari: Artikel ini menyajikan dua hal: (a) hasil identifikasi beberapa kendala yuridis dan empiris yang menghambat proses
pembebasan tanah sebagai salah satu tahapan sangat penting dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan
umum, dan (b) usulan gagasan upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut, khususnya pembangunan jalan tol Trans Jawa. Pendekatan
studi yang digunakan adalah studi pustaka termasuk peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan wawancara. Gagasan upaya
pemecahan kendala pembebasan tanah dirumuskan berdasarkan hasil penelaahan akademis berdasarkan referensi berupa pustaka,
peraturan perundang-undangan, data dan fakta empiris, serta pendapat para pelaku pembebasan tanah di lapangan. Beberapa
kendala pembebasan tanah yang teridentifikasi: (a)kesulitan mencapai kesepakatan besar ganti kerugian oleh karena (i) rendahnya
pengetahuan dan kesadaran pemilik tanah tentang fungsi sosial hak atas tanah, (ii) pentingnya pembangunan infrastruktur termasuk
jalan tol, (iii) keterbatasan dana pengadaan tanah, (iv) adanya sengketa kepemilikan tanah, dan (v) adanya obyek pengadaan tanah dari
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan tanah wakaf, (b) kurang tertib dan lengkapnya pengelolaan arsip pengadaan tanah, (c) ketidaksesuaian alat bukti kepemilikan tanah, (d) adanya spekulan tanah, (d) adanya provokator, (e) lemahnya skema Kerjasama Pemerintah
Swasta (KPS), dan lain-lainnya.
Kata kunci: kendala, pembebasan tanah, pengadaan tanah, kepentingan umum

A. Pengantar
Pembangunan berbagai infrastruktur sangat
diperlukan untuk mendukung pembangunan
perekonomian bangsa. Salah satu infrastruktur
yang dimaksudkan adalah jalan tol. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu jenis
pembangunan untuk kepentingan umum (Butir

*

Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

a) Pasal 5 Perpres No. 36 Tahun 20051 dan Prepres
No. 65 Tahun 20062, serta Pasal 10 butir (b) UU
1

Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Baca Pasal 5 tentang Pembangunan untuk kepentingan umum
yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang
meliputi 19 jenis pembangunan.
2
Prepres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Senthot Sudirman: Pembangunan jalan Tol di Indonesia ...: 522-544

No.2 Tahun 2012)3. Sebagai konsekuensi dari
nomenklatur pembangunan untuk kepentingan
umum ini, maka untuk pembangunan jalan tol
penyediaan tanahnya harus dilakukan melalui
mekanisme pengadaan tanah. Dalam mekanisme
pengadaan tanah ini ditempuh cara musyawarah
untuk mencapai sepakat antara Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah sebagai pihak yang
memerlukan tanah dengan pihak pemilik tanah
sebagai pihak yang menyerahkan tanah. Hal yang
disepakati antara kedua belah pihak tersebut
adalah bentuk dan besar ganti rugi (kerugian).
Oleh karena itu, kelancaran proses pengadaan
tanah akan menentukan nasib kelancaran pembangunan jalan tol secara keseluruhan.
Pembangunan jalan tol diproyeksikan untuk
dapat memfasilitasi dan mengakselerasi arus
peredaran barang dan jasa antar daerah sebagai
salah satu tulang punggung perkonomian bangsa.
Dalam konteks memfasilitasi, pembangunan jalan
tol telah dirasakan oleh berbagai pihak dalam
memepermudah dan memperlancar berbagai
jenis aktifitas perekonomian yang dilakukan antar
daerah. Dapat dibayangkan bagaimana kerugian
yang akan terjadi jika proses distribusi antar
daerah atas barang dan jasa yang jumlahnya
sangat besar terpaksa harus dilakukan melalui
jalan-jalan umum yang hampir selalu dalam
keadaan sempit, rusak, dan macet4. Jika hal itu
terus terjadi, maka terjadinya kondisi arus perekonomian yang macet dan mandeg tentu menjadi
jawabannya. Dalam konteks mengakselerasi, jalan
tol yang telah berhasil dibangun dan dioperasikan
Kepentingan Umum. Baca Pasal 5 tentang Pembangunan
untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah yang meliputi 7 (tujuh) jenis.
3
Pasal 10 butir (b) UU No. 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Baca Pasal 10 tentang Tanah untuk kepentingan umum
digunakan untuk membangun 18 jenis pembangunan.
4
Lihat keadaan jalan Pantura.
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memang telah terbukti dapat mempercepat proses transportasi barang dan jasa jika dibandingkan
dengan yang telah dilakukan melalui jalur-jalur
umum yang selalu terkendala kemacetan selama
ini. Oleh karena itu, banyak manfaat positif yang
dapat dilakukan dengan keberadaan jalan tol
tersebut5.
Berangkat dari pentingnya manfaat jalan tol
itulah, Pemerintah dengan mitra swastanya selalu
berupaya keras untuk mempercepat pembangunannya. Dalam skala nasional, Pemerintah
telah mengagendakan pembangunan jalan tol
Trans Sumatra, Trans Kalimantan, dan Trans
Jawa. Namun demikian, realita pelaksanaannya
di lapangan menunjukkan pelbagai kendala,
terutama kendala pembebasan tanah dalam
proses pengadaan tanah. Sebagai contoh untuk
melihat kesenjangan antara keinginan dan
kenyataan pembangunan jalan tol di Indonesia
dan berbagai kendala pembebasan tanahnya,
dalam tulisan ini digunakan contoh pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ) dengan panjang
sekitar 1.212 km yang membentang dari Merak
hingga Banyuwangi merupakan prioritas utama
pembangunan jalan tol dan diagendakan untuk
dapat beroperasi pada akhir tahun 20146. Namun
dalam kenyataannya, target tersebut tidak dapat
terpenuhi, walaupun ada sepanjang 289 km
diantaranya telah beroperasi yaitu ruas MerakJakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci, ruas Semarang-Solo Seksi A, B, C, serta ruas SurabayaGempol. Sementara sisanya sepanjang 653,85 km,
yang terbagi ke dalam 10 ruas proyek jalan tol
Trans Jawa ini belum dapat beroperasi. Kesepuluh

5

Lihat manfaat jalan tol Semarang-Bawen, SurabayaGempol yang mampu mempercepat transportasi antara
kedua wilayah tersebut.
6
Anonim. 2012. Pembebasan Lahan Trans Jawa Capai
710,29 ha. http:www1.pu.go.id/uploads/berita/
ppw240209rnd.htm, diunduh pada Tgl. 17 September 2014,
pukul 19.30 wib.
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ruas proyek jalan tol yang dimaksud ini adalah
(a) Cikopo-Palimanan, (b) Kanci-Pejagan, (c)
Pejagan-Pemalang (57,50 km), (d) PemalangBatang (39 km), (e) Batang-Semarang (75 km),
(f) Semarang-Solo (75,5 km), (g) Solo-Mantingan
(20,9 km), (h) Mantingan-Ngawi-Kertosono
(49,51 km), (i) Kertosono-Mojokerto (41,65), dan
(j) Mojokerto-Surabaya (34 km). Diantara 10 ruas
jalan tol tersebut tujuh bagian ruasnya dalam
tahap pembebasan lahan, dan tiga ruas sisanya
dalam tahap konstruksi yaitu ruas Kanci-Pajegan,
Semarang-Solo, dan Kertosono-Mojokerto (Hermanto Dardak, Dirjen Bina Marga)7. Data ini
menggambarkan bahwa proses pengadaan tanah
merupakan tahapan yang masih sangat terkendala dalam keseluruhan proses pembangunan
jalan tol, dan penting diperhatikan bahwa proses
pembebasan tanah merupakan kunci dalam
pengadaan tanah. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa terkendalanya proses pembebasan
tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa
ini merupakan penyebab utama terkendalanya
proses pengadaan tanah untuk pembangunan
tersebut.
Selaras dengan asumsi penulis tersebut terdapat pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Joko
Kirmanto (2012) bahwa pembebasan tanah merupakan penyebab terkendalanya pengadaan tanah
untuk pembangunan jalan Tol Tras Jawa8, terutama ruas Semarang-Batang-Cirebon. Hery Marzuki (Ka. Subdit. Pengadaan Tanah Direktorat
Jenderal Bina Marga Kementrian PU, 2012) juga
membenarkan hal tersebut melalui pernyataannya bahwa rencana pembangunan ruas Tol
Batang-Semarang terancam batal, disebabkan
oleh pembebasan tanah di sepanjang ruas 74,20
km yang berhenti total, bahkan Tim Pengadaan
7

Maesaroh dan Febrianto H. 2012. Trans Jawa Sulit
Rampung 2014. http://bumn.go.id/jasamarga/berita/413/
Trans-Jawa.SulitRampung.2014.diunduh pada Tgl. 18 September 2014, pukul 14.30 wib.
8
Loc.cit.

Tanahnya (TPT) pun sudah dibubarkan. Lebih
lanjut Marzuki menegaskan bahwa kegagalan
pembebasan tanah ini disebabkan karena investor tidak memiliki uang untuk pengadaannya.
Pernyataan Marzuki mengenai kendala pembebasan tanah di atas hanya salah satu dari banyak
kendala lainnya. Oleh karena itu penting dilakukan studi untuk identifikasi berbagai kendala yang
secara yuridis maupun empiris menghambat
proses pembebasan tanah sebagai salah satu
tahapan yang sangat penting dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan
umum, seperti jalan tol Trans Jawa ini. Selanjutnya
diperlukan gagasan mengenai upaya-upaya untuk
memecahkan dan menyelesaikan berbagai kendala
dalam pembebasan tanah tersebut, sebagai bahan
masukan bagi para pembuat kebijakan dan para
pemegang otoritas serta pelaku pengadaan tanah
untuk pembangunan bagi kepentingan umum,
khususnya pembangunan jalan tol.
Pendekatan studi yang digunakan penulis
untuk mengidentif ikasi kendala-kendala pembebasan tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, khususnya
jalan tol ini adalah studi pustaka termasuk peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan
survei lapangan dengan wawancara. Beberapa
alternatif upaya pemecahan kendala pembebasan
tanah dirumuskan berdasarkan hasil penelaahan
akademis oleh penulis sesuai jenis kendala pembebasan tanah hasil identifikasi. Penelahaan akademis ini didasarkan pada berbagai referensi baik
yang berupa pustaka, peraturan perundang-undangan, data dan fakta empiris serta pendapat
para pelaku pembebasan tanah di lapangan.
B. Posisi Jalan Tol dalam Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
Pengertian “kepentingan umum” dalam konteks pengadaan tanah telah disebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk pem-

Senthot Sudirman: Pembangunan jalan Tol di Indonesia ...: 522-544

bangunan bagi kepentingan umum. Frasa “kepentingan umum” ini ditemukan dalam banyak
sumber, yaitu: (a) “..Untuk kepentingan umum,
termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas
tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur
dengan Undang-undang”9; (b) “...Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat,
demikian pula kepentingan untuk pembangunan,
maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah
mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman
dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut
hak atas tanah dan benda-benda yang ada di
atasnya”10; (c) “pembangunan mempunyai sifat
kepentingan umum apabila kegiatan tersebut
menyangkut: (i) kepentingan Bangsa dan Negara,
dan atau (ii) kepentingan masyarakat luas, dan
atau (iii) kepentingan rakyat banyak/bersama,
dan atau (iv) kepentingan pembangunan11; (d)
“kepentingan umum” adalah kepentingan Bangsa
dan Negara dan atau kepentingan masyarakat
luas12; (e) Kepentingan umum adalah kepentingan
Bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.13

9

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negar 1960-104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043)
10
Pasal 1, UU No. 20 Tahun 1961tentang Pencabutan
Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya
(Ln 1961/288: Tln No. 2324, Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961).
11
Pasal 1, Inpres No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang
Ada di Atasnya.
12
Penjelasan Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 1991 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun
1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3451)
13
Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Nomor 35).
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Istilah “kepentingan umum”juga ditemukan
dalam beberapa peraturan perundang-undangan
tentang pengadaan tanah yang didef inisikan
sebagai “kepentingan sebagian besar lapisan
masyarakat”14 dan “kepentingan Bangsa, Negara,
dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh
Pemerintah dan digunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat15. Pengertian “kepentingan
umum” yang sama dengan yang tertera dalam
Pasal 1 angka 6 UU Nomor 2 Tahun 2012 tersebut
juga dikemukakan dalam Perpres Nomor 71
Tahun 201216.
Berdasarkan pengertian mengenai “kepentingan umum” tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “pembangunan untuk kepentingan
umum” adalah berbagai jenis pembangunan yang
diperuntukkan bagi kepentingan bangsa dan
negara serta masyarakat untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Dari beberapa pengertian
mengenai istilah “kepentingan umum” dari pembangunan untuk kepentingan umum di atas,
secara eksplisit oleh Pemerintah telah dijabarkan
ke dalam jenis-jenis pembangunanan untuk
kepentingan umum melalui Pasal 5 Perpres No.
36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006
serta Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012. Dalam Pasal
5 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan
bahwa ada 19 jenis pembangunan yang dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan
umum, 7 (tujuh) jenis pembangunan (dalam
Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 5), dan 18
(delapan jenis) (dalam UU Nomor 2 Tahun 2012
Pasal 10).

14

Pasal 1, angka 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Pasal
1, angka 5 Perpres No. 65 Tahun 2006.
15
Pasal 1 angka 6, UU Nomor 2 Tahun 2002. Tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum
16
Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara RI Tahun
2012 Nomor 156).
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Dari kedua Perpres dan undang-undang tentang pengadaan tanah tersebut dapat dipetik
informasi bahwa pemerintah telah mempersempit
jenis-jenis pembangunan untuk kepentingan
umum dari 19 jenis (Pasal 5, Perpres No. 36 Tahun
2005) menjadi 7 jenis (Pasal 5, Prepres No. 65
Tahun 2006). Namun demikian, jenis pembangunan untuk kepentingan umum tersebut
diperlebar lagi menjadi 18 jenis (Pasal 10, UU No.
2 Tahun 2012).
Informasi tersebut menggambarkan adanya
reorientasi cara pandang Pemerintah mengenai
jenis-jenis pembangunan yang dikategorikan
sebagai pembangunan untuk kepentingan
umum dari waktu ke waktu sebagai fungsi dari
tuntutan kebutuhan dan keadaan. Hal ini tentu
akan membawa konsekuensi terhadap beban
pemerintah dalam pengadaan tanah.
Dari ketiga peraturan perundang-undangan
tentang pengadaan tanah untuk pembangunan
bagi kepentingan umum tersebut, memposisikan
jalan tol sebagai salah satu jenis diantaranya yang
konsisten disebutkan. Mengingat jalan tol
memiliki karakteristik yang memanjang dan
dapat meliputi beberapa bagian wilayah administrasi yang berbeda, dengan berbagai variasi kondisi f isik wilayah, sosial dan budayanya, maka
pembahasan mengenai pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan tol menjadi sangat penting,
khususnya jika dikaitkan dengan pembebasan
lahan selalu menjadi masalah utamanya. Disamping itu, banyaknya jenis pembangunan yang
termasuk dalam kategori ‘pembangunan untuk
kepentingan umum” mengisyaratkan bahwa
Pemerintah akan menghadapi permasalahan
pengadaan tanah yang tidak ringan, khususnya
dalam proses pembebasan tanah. Oleh karena itu,
informasi mengenai jenis-jenis pembangunan
untuk kepentingan umum ini menjadi penting
untuk menggambarkan beban permasalahan
pembebasan tanah yang akan dihadapi oleh
Pemerintah pada masa-masa yang akan datang,

disamping pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol.
B. Manfaat Jalan Tol
Pembangunan dan pengoperasian jalan tol
trans Jawa akan memberikan manfaat langsung
dan tidak langsung baik manfaat yang tangible
maupun manfaat yang intangible17: Pertama.
Proses pembangunan jalan tol Trans Jawa diperkirakan akan menciptakan lebih dari 136 juta jam
kerja untuk kelompok pekerja biasa, pekerja
terampil dan koordinator yang setara 97 ribu pekerja. Kedua. Kebutuhan material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini sangat besar
dan akan berpengaruh secara signifikan terhadap
pertumbuhan banyak sektor ekonomi dan industri-industri lokal. Diperkirakan pembangunan
jalan tol Trans Jawa akan membutuhkan lebih dari
65 juta zak semen, lebih dari 3,1 juta m³ pasir, lebih
10,9 juta m³ agregat kasar, dan agregat halus
sebanyak 5,08 juta m³. Ketiga. Pengoperasian jalan
tol Trans Jawa memiliki potensi memberikan pendapatan langsung dari pembayaran tariff tol.
Berdasarkan proyeksi volume lalu lintas harian
rata-rata, maka pada tahun 2015 jalan tol Trans
Jawa berpotensi memberikan pendapatan langsung sebesar Rp. 10,857 milyar, dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan volume lalu
lintas di ruas-ruas jalan tol Trans Jawa. Sesuai
skenario pengembangan jaringan yang ada maka
pada tahun 2020, jaringan jalan tol Trans Jawa
memiliki potensi pendapatan sebesar Rp.13,312
milyar dan kembali meningkat menjadi Rp.
15,558 milyar pada tahun 2025. Keempat. Diperkirakan wilayah-wilayah di sekitar jalan tol Trans
Jawa akan mengalami kenaikan NJOP rata-rata
sebesar 30% per tahun. Kelima. Manfaat terhadap
tingkat keselamatan lalu lintas dalam pengope17

Anonim. 2013. Manfaat Pembangunan Jalan Tol Trans
Jawa http://dedygunawan.com/2013/07/17/manfaatpembangunan-jalan-tol-trans-jawa.diunduh pada Tgl. 23 September 2014, pukul 16.30 wib.
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rasian jalan tol Trans Jawa tidak dianalisis secara
kuantitatif, namun berdasarkan inventarisasi,
identif ikasi dan telaah terhadap faktor-faktor
penyebab kecelakaan lalu lintas maka diperkirakan
akan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu
lintas secara signif ikan.
Keenam. Peningkatan kualitas lingkungan
juga diprediksi akan menjadi salah satu manfaat
yang diperoleh dari pengoperasian jalan tol Trans
Jawa. Peningkatan kecepatan kendaraan dibandingkan dengan jalan non tol akan berakibat pada
penghematan konsumsi bahan bakar yang cukup
signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan akan
terjadi penghematan pemakaian BBM sebesar
44% pada tahun 2015 pada wilayah-wilayah yang
dilewati oleh jalan tol Trans Jawa, dan kemudian
menurun menjadi 38,5% pada tahun 2020 dan
30,9% pada tahun 2025.
Ketujuh. Menteri PU, Joko Kirmanto menyatakan bahwa pembangunan jalan Tol umumnya
berdampak terhadap pengembangan kawasan
dan pertumbuhan ekonomi wilayah, serta mendukung pertumbuhan kawasan18. Disamping itu,
terbukanya kawasan tertentu oleh adanya pembangunan jalan tol juga diikuti oleh perubahan
penggunaan lahan pertanian (sawah, tegalan, dan
pekarangan) menjadi kawasan permukiman,
pabrik, dan industri yang hal ini dicontohkan di
sepanjang segmen jalan tol Semarang-Bawen19.
Uraian mengenai pentingnya manfaat pembangunan jalan tol bagi berbagai pihak sangat
relevan dengan pentingnya pembahasan mengenai hal-hal yang menghambat proses pembebasan
18

Anonim. 2014. Jalan Tol Semarang-Bawen Resmi
Beroperasi. http://www.republika.co.id/berita/nasional/
jawa-tengah-diy-nasional/14/04/n3i2bt-jalan-tolsemarangbawen-resmi-beroperasi. diunduh pada Tgl. 13
September 2014, pukul 18.30 wib.
19
Anonim. 2014. Proyek Infrastruktur Terkendala
Pembebasan Lahan. http://www.jawapos.com/baca/artikel/
5845/Proyek-Infrastruktur-Terkendala-PembebasanLahan. diunduh pada Tgl. 17 September 2014, pukul 21.30
wib.
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tanah serta upaya penyelesaiannya agar segera
dapat diakselerasi pewujudan pembangunan jalan
tol yang sangat bermanfaat ini.
C. Pembebasan Tanah Menghambat
Perkembangan Pembangunan Jalan
Tol di Indonesia
Volume lahan yang dapat diselesaikan sampai
dengan tahun 2011 adalah baru mencapai 39,70%
dari total kebutuhan seluas 4.734,48 ha untuk 10
ruas tol dengan panjang 644,20 km)20. Berdasarkan data Kementrian PU, dalam kurun waktu
2005-2009 panjang jalan tol telah bertambah
sekitar 101,70 km dari sebelumnya 611 km pada
tahun 2005 menjadi 712 km pada akhir tahun
2009. Data ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol berkembangrata-rata sepanjang 25,43 km setiap tahun. Selama tahun 20102014 telah terbangun panjang jalan tol 206,4 km,
meliputi ruas Kanci-Pejagan, Semarang-Ungaran,
Nusa Dua-Benoa, JORR W1 (Kebon JerukPejaringan), Cinere-Jagorawi, Surabaya-Mojokerto, Bogor Ring Road, dan JORR W2 (segmen
Kebon Jeruk-Ciledug)21. Oleh karena itu hingga
tahun 2014 jalan tol yang telah berhasil dibangun
di Indonesia sepanjang 712 km ditambah 206,4
km yaitu 918,4 km.
Diantara 10 ruas jalan tol tersebut tujuh bagian
ruasnya dalam tahap pembebasan tanah, yaitu
ruas-ruas (a) Cikopo-Palimanan, (b) Kanci-Pejagan, (c) Pejagan-Pemalang (57,50 km), (d) Pemalang-Batang (39 km), (e) Batang-Semarang (75
km), (f) Semarang-Solo (75,5 km), (g) Solo-Mantingan (20,9 km), (h) Mantingan-Ngawi-Kertosono (49,51 km), (i) Kertosono-Mojokerto (41,65),
dan (j) Mojokerto-Surabaya (34 km), dan tiga

20

Ibid.,hlm. 2.
Anonim. 2014. Jalan Tol Semarang-Bawen Resmi
Beroperasi. http://www.republika.co.id/berita/nasional/
jawa-tengah-diy-nasional/14/04/n3i2bt-jalan-tolsemarangbawen-resmi-beroperasi. diunduh pada Tgl. 13
September 2014, pukul 18.30 wib.
21
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ruas sisanya dalam tahap konstruksi yaitu ruas
Kanci-Pajegan, Semarang-Solo, dan KertosonoMojokerto (Dardak, 2012, Dirjen Bina Marga
Kementrian PU)22. Diantara ruas-ruas jalan tol
yang masih dalam tahap pembebasan tanah tersebut dilaporkan bahwa ruas Pejagan-Pemalang,
Pemalang-Batang, Batang-Semarang adalah ruasruas yang mengalami kendala paling besar
bahkan berhenti total dan terancam batal bahkan
Tim Pengadaan Tanahnya(TPT) pun sudah
dibubarkan (Marzuki (Ka. Subdit. Pengadaan
Tanah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, 2012)23. Informasi ini menggambarkan
bahwa pembebasan lahan merupakan hal serius
yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian
pembangunan jalan tol.
Kasubdit Pengadaan Tanah Dit Jen Bina Marga
Kementrian PU, Marzukie (2014) juga menyatakan bahwa hingga tahun 2014 pembebasan
lahan di Jawa Timur baru mencapai 12.168.150 m2
atau (121,68 ha) atau 59% dari total kebutuhan
tanah seluas 20.657.886 m2 atau (206,58 ha),
sehingga masih menyisakan beban pengadaan
tanah seluas 8.489.736m2 (41%). Rincian pembebasan tanah pada 6 ruas tol di di Jawa Timur ini
adalah sebagai berikut: Ruas tol Gempol-Pandaan
(99,0%); Gempol-Pasuruan (48,6%), PandaanMalang (13%), Surabaya-Mojokerto (77%), Mojokerto-Kertosono (90%), dan Mantingan-Kertosono (61%). Data ini menggambarkan bahwa
pengadaan tanah untuk ruas jalan tol PandaanMalang masih memerlukan usaha lebih besar
daripada di ruas jalan tol lain di Jawa Timur, sekalipun dalam pengadaan tanah untuk jalan tol ini
dilakukan oleh 2 unit yang bertugas dalam pembebasan tanah yaitu Tim Pengadaan Tanah (TPT)
dan Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

Berdasarkan beberapa informasi mengenai
perkembangan pembangunan jalan tol Trans Jawa
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembebasan lahan merupakan permasalahan berat
yang dijumpai oleh para petugas dalam Panitia
Pengadaan Tanah (P2T). Untuk itu perlu diidentifikasi permasalahan yang ditemui dalam proses
pembebasan lahan dimaksud untuk dicari jalan
keluarnya.
E. Kendala dalam Pembebasan Tanah
untuk Jalan Tol
Persoalan yang paling mengemuka dalam
pembangunan jalan tol saat ini kata Kirmanto
(2010)24, adalah soal pembebasan lahan atau tanah.
Meski pembangunan jalan tol peruntukannya
untuk kepentingan umum, namun masih banyak
rakyat yang tidak mau melepas tanahnya untuk
kepentingan tersebut.
Hasibuan dalam Sitorus et al. (1995:49)25
menyatakan bahwa ada dua kendala dalam
mensukseskan pelaksanaan pembebasan tanah,
yaitu kendala yang timbul oleh karena faktor
psikologis masyarakat dan kendala yang timbul
oleh karena keterbatasan dana. Faktor psikologis
ini dapat berupa: (a) adanya pemilik tanah yang
beranggapan bahwa pemerintah merupakan
tempat bermanja-manja meminta ganti rugi, karenanya mereka meminta jumlah ganti rugi yang
tinggi sehingga tidak mempedulikan tetangga
mereka yang telah bersedia menerima nilai ganti
rugi hasil musayawarah, (b) adanya pemilik yang
menganggap bahwa tanahnya mulia atau sakral,
sehingga sangat enggan melepaskan tanahnya
walau dengan ganti rugi, karenanya mereka bertahan meminta nilai ganti rugi yang sangat tinggi,
dan (c) kurangnya kesadaran pemilik tanah tentang pantasnya mengutamakan kepentingan

22

Anonim. 2012. Trans-Jawa Sulit Rampung 2014. http:/
/bumn.go.id/jasamarga/berita/413/TransJawa.SulitRampung.2014.diunduh pada Tgl. 18 September
2014, pukul 14.30 wib.
23
Loc.cit.

24

Loc.cit.
Sitorus, O., C. Sitepu, dan H. Sauni. 1995. Pelepasan
atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah,
Jakarta: Dasa Media Utama, 1995.
25
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umum daripada kepentingan sendiri.
Keterbatasan dana juga menjadi faktor penghambat dalam proses pembebasan tanah oleh
karena dapat menyebabkan ketidakmampuan
membayar nilai ganti rugi menurut harga pasar
umum setempat. Selaras dengan hal tersebut
Hery Marzuki Ka. Subdit. Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementrian PU
(2012) menyatakan oleh karena investor tidak
memiliki uang untuk pengadaannya, maka
rencana pembangunan ruas Tol Batang-Semarang
terancam batal. Hal ini disebabkan oleh pembebasan tanah di sepanjang ruas 74,20 km yang
berhenti total. Bahkan Tim Pengadaan Tanahnya
(TPT) pun sudah dibubarkan. Penyebabnya adalah investor tidak memiliki uang untuk pengadaannya
Ragam kendala dalam pembebasan tanah
lainnya dijelaskan oleh Hayati (2011:79)26, sebagai
berikut: (a) adanya ketidak-pastian status pemilikan tanah antara yang dipahami oleh pemilik
tanah dengan yang dipahami oleh pemerintah
desa, ketika tanah tersebut selama ini dipinjamkan
penggunaannya oleh pemilik untuk jalan kampung yang tidak disertai dengan tanda bukti serah
terima tanah tersebut kepada pemerintah desa,
sehingga dengan adanya proyek yang akan membebaskan tanah tersebut terjadi saling klaim antara
pemilik dengan pemerintah desa, (b) kesulitan
mendapatkan tanah pengganti bagi tanah-tanah
yang penggantiannya bukan menggunakan uang,
terlebih jika nanti telah diterapkannya UU No. 2
Tahun 2012 yang memberikan peluang untuk
memberikan ganti kerugian dengan berbagai
bentuk, dan (c) kurang tertib dan lengkapnya
pengelolaan arsip pengadaan tanah baik di BPN
maupun di Bagian Tata Usaha Pemerintahan
Sekretaris Daerah Kabupaten, contohnya di
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Hayati, Rahmi. 2011. Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Kebumen
Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi STPN, Yogyakarta.
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Pemkab Kebumen untuk pengadaan tanah bagi
pembangunan Jalan LintasSelatan (JLS).
Dalam hasil penelitiannya Manurung (2012:
27
73) mendeskripsikan beberapa kendala dalam
pengadaan tanah sebagai berikut: (a) keterbatasan
dana dari pihak yang memerlukan tanah, (b)
sulitnya mencapai kesepakatan harga ganti rugi
antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah, (c) adanya keberatan dan penolakan masyarakat terhadap pembangunan jalan TOL yang melalui permukiman
mereka, (d) masyarakat mempersepsikan bahwa
pembangunan jalan TOL adalah proyek besar
sehingga pemerintah akan menerima keuntungan
yang besar, akibatnya masyarakat menginginkan
harga ganti rugi yang besar, (e) perijinan yang
panjang dan lama ditemui untuk membebaskan
tanah yang dikuasai pemerintah, (f) harga ganti
rugi yang dihasilkan oleh penilai independen
terlalu rendah bahkan di bawah NJOP, (g) surat
tanda bukti kepemilikan tanah oleh masyarakat
tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dan (h)
masyarakat pemilik tanah tidak berada di tempat.
Menurut Rini (2013:35)28 faktor lain yang dapat
menghambat kelancaran proses pengadaan tanah
adalah (a) adanya spekulan tanah yang membeli
tanah di sekitar lokasi proyek dengan harga tinggi
sehingga mempengaruhi masyarakat pemilik
tanah untuk pasang harga ganti rugi yang juga
tinggi, (b) adanya provokator yang berusaha mempengaruhi masyarakat pemilik tanah sehingga
tidak bersedia melepas tanahnya dengan harga
ganti rugi hasil penilai independen, (c) adanya
pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat
pemilik tanah yang berujung pada mencari keun-
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Manurung, M.M. T. 2012. Pelaksanaan Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di kabupaten Deli
Serdang” Skripsi STPN, Yogyakarta.
28
Rini, T.S. 2013. Pelaksanaan Pengadaan Tanah,
Hambatan, Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pengadaan
Tanah Untuk Jalan Tol di kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa
Timur). Skripsi STPN, Yogyakarta.
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tungan pribadi dengan mengatasnamakan masyarakat pemilik tanah, dan (d) adanya sengketa
lahan juga menghambat proses pembebasan lahan
untuk pembangunan tol.
Permasalahan lain yang dijumpai dalam pembebasan tanah untuk jalan tol adalah ditemukannya banyak proyek jalan tol yang tidak layak
f inansial. Hasil studi kelayakan yang dilakukan
oleh Pemerintah (2005) memperlihatkan bahwa
Economic Internal Rate of Return (EIRR) proyek
mencapai 22 %, tetapi Financial Internal Rate of
Raturn (RIRR)-nya hanya 14%. Permasalahan ini
dijumpai pada kasus pembangunan Jalan Tol SoloKertosono yang membentang sepanjang 179 km
meliputi dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa
Timur.
Adanya kelemahan dalam penerapan skema
kerjasama pemerintah swasta (KPS)berupa adanya kekhawatiran swasta terhadap pemerintah
untuk dapat menghasilkan kualitas konstruksi
bangunan jalan tol yang tinggi (Bastary Pandji
Indra, Direktur Pengembangan KPS Pappenas,
2014). Kekhawatiran ini berangkat dari berbagai
pengalaman yang dilihat oleh pihak swasta terhadap kinerja pemerintah terkait rendahnya kualitas
bangunan yang selama ini dihasilkannya. Menurut Bastary, investor swasta mengawatirkan bila
porsi jalan yang dibangun pemerintah kualitasnya
buruk, maka akan merepotkan pemeliharaan bila
tiba saatnya investor tersebut mengelola seluruh
bagian ruas tol. Mereka takut tidak memperoleh
keuntungan bahkan malah repot harus terusmenerus bertengkar soal perbaikan jalan”29.
Masih adanya sejumlah kelemahan lain yang
terjadi, seperti Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari Bupati/Walikota
atau Gubernur sering kali tidak diproses dengan
cepat. Hal ini memberikan kesempatan kepada

para spekulan tanah untuk bertransaksi sebelum
kepemilikan tanah dibekukan (land-freezing).
Demikian dalam hal terjadinya sengketa harga
atau kepemilikan yang akhirnya berujung pada
konsinyasi karena penerapan regulasi yang lemah,
akibatnya tidak dapat sesegera mungkin
melakukan eksekusi atas lahan sehingga menyebabkan pembangunan terlambat. Hal lain, disampaikan oleh Imam Nirwansyah dari Asosiasi Jalan
Tol Indonesia (AJTI) bahwa terkait tidak adanya
Key Performance Indicator (Indikator Kinerja
Kunci) bagi pelaksana pembebasan lahan, mulai
dari anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T)
tingkat daerah hingga Tim Pengadaan Tanah
(TPT) tingkat pusat, menyebabkan mereka bekerja lambat karena semakin lama mereka bekerja, insentifnya makin banyak30. Keadaan ini akan
digunakan sebagai modus untuk memperpanjang
proses penyelesaian pembebasan tanah utuk
memperoleh insentif yang lebih besar.
Berdasarkan penjelasan dari Pejabat Pembuat
Komitmen Kementrian Pekerjaan Umum Ruas
Tol Solo Mantingan I Bapak Waligi dan stafnya
Komarudin (2014, hasil komunikasi pribadi)31
diperoleh informasi bahwa permasalahan atau
hambatan dalam pembebasan lahan dapat muncul dalam setiap tahapannya. Tahapan dalam
pengadaan tanah untuk jalan tol ini, dapat disimplif ikasi meliputi: (a) tahap penetapan lokasi, (b)
tahap identif ikasi obyek dan subyek hak yang
terkena proyek, (c) tahap musyawarah penetapan
besar ganti rugi (per m2), dan (d) tahap penentuan
dan penghitungan nilai ganti rugi (per luasan
bidang yang terkena proyek). Dalam masingmasing tahapan tersebut terdapat kemungkinan
munculnya kendala yang menghambat proses
pembebasan lahan sebagai berikut (Waligi dan
Komarudin, 2014, komunikasi pribadi).32
30
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Anonim. 2011. Tol Solo-Kertosono, KPS Pertama
di Proyek Jalan Tol. Majalah PKPS Bappenas, Edisi. September 2011. Hal. 1

Loc.cit.
Komunikasi pribadi dengan Waligi Pejabat Pembuat
Komitmen (PKP) Jalan Tol Solo-Mantingan I, Solo, 2014.
32
Loc.cit.
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a. Tahap penetapan lokasi
Dalam proses pengadaan tanah untuk jalan tol
dimulai dengan penetapan lokasi oleh Bupati atau
Walikota dimana proyek tersebut dibangun.
Calon lokasi yang akan ditetapkan ini diidentifikasi oleh suatu konsultan yang ditunjuk oleh
Pemrakarsa pekerjaan, misal dalam hal pembangunan jalan tol ini adalah Kementrian PU.
Berdasarkan hasil kerja konsultan ini diperoleh
calon jalur jalan tol sebagai calon lokasi proyek
pembangunan jalan tol, yang lebarnya dimungkinkan selebar 0,5 km sepanjang jalan tol yang
akan di bangun (Ring of Way=ROW). Selanjutnya
hamparan lahan yang terdiri dari bidang-bidang
tanah baik yang utuh maupun yang sebagian
inilah yang ditetapkan sebagai calon lokasi pembangunan proyek jalan tol yang ditetapkan oleh
Bupati atau Walikota setempat.
Permasalahan yang dapat timbul dalam proses
identif ikasi calon lokasi hingga penetapan lokasi
proyek ini adalah dimungkinkannya dimasuki
oleh para spekulan tanah. Para spekulan ini tidak
sembarang orang, mereka memiliki kapasitas
untuk mengakses berbagai informasi mengenai
program pembangunan tersebut sehingga mampu memilih lokasi spekulasi investasi pembelian
tanah di dalam calon lokasi proyek tersebut.
Memang dalam SK penetapan lokasi oleh Bupati
atau Walikota ini telah ditegaskan mengenai
larangan terjadinya transaksi jual beli atau
peralihan hak atas tanah lainnya dalam suatu
rentang waktu tertentu, namun mereka para
spekulan tidak kurang cara untuk mensiasatinya
misalnya melalui transaksi jual beli di bawah
tangan. Pada saatnya nanti, para spekulan memanfaatkan para bekas pemilik ini untuk mengikuti proses penentuan ganti rugi sampai dengan
menerimakan uang ganti rugi (UGR) yang telah
ditetapkan. Kehadiran para spekulan tanah inilah
yang kemudian menyebabkan terjadinya
kesulitan bagi para petugas Panitia Pengadaan
Tanah (P2T) untuk membangun kesepakatan
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harga ganti kerugian atas tanah dengan para
pemilik secara umum. Hal ini disebabkan oleh
ulah para spekulan yang umumnya menuntut
besar uang ganti rugi yang tinggi. Tidak berhenti
di sini, mereka justru berusaha mengajak para
pemilik lainnya untuk berbuat hal yang sama
dengan mereka para spekulan. Hal inilah yang
mnyebabkan proses pembebasan lahan menjadi
berlarut-larut. Kondisi demikian ini akan diperparah ketika proses penetapan lokasi tersebut
terlambat dikeluarkan oleh Bupati dan Walikota,
sehingga para spekulan memiliki ruang dan
rentang waktu yang lebih leluasa untuk melakukan transaksi jual beli tanah di bawah tangan
dimaksud.
b. Tahap identif ikasi obyek dan subyek
hak atas tanah
Setelah lokasi proyek ditetapkan melalui SK
Bupati atau Walikota, proses berikutnya adalah
identif ikasi obyek dan subyek hak atas tanah yang
akan terkena proyek pembangunan jalan tol.
Identifikasi obyek hak dilakukan melalui pengukuran bidang-bidang tanah yang dilakukan oleh
petugas ukur dari Kantor Petanahan setempat
mengacu pada ROW dan Surat Persetujuan
Penetapan Lokasi Proyek (SP2LP). Produk dari
kegiatan identif ikasi obyek hak ini adalah Peta
Bidang-bidang Tanah yang terletak dalam ROW.
Permasalahan yang selalu muncul dalam proses pengukuran bidang-bidang tanah adalah bahwa para petugas ukur pada saat menjalankan
tugasnya tidak dapat didampingi oleh seluruh
pemilik tanah calon penerima ganti rugi. Untuk
tanah-tanah yang dalam proses pengukurannya
tidak dapat dilakukan oleh para pemilik tanahnya,
maka pendampingan biasanya dilakukan oleh
para pejabat desa/pamong desa, sehingga pada
akhirnya menimbulkan banyak komplain dari
para pemilik menyangkut dengan ketidaksesuaian dan ketidak-kebenaran batas-batas
bidang tanah yang merembet kepada ketidak-
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sesuaian ukuran luas tanah antara luas tanah hasil
pengukuran dengan luas tanah yang tertera
dalam bukti yang diyakni benar oleh para pemilik
tanah. Hal tersebut pada gilirannya akan merembet pada sulitnya kesepakatan besarnya nilai ganti
rugi tanah yang bersangkutan. Kondisi demikian
dirasakan sangat umum terjadi dan hampir selalu
terjadi untuk seluruh bidang-bidang tanah yang
akan dibebaskan (Waligi, 2014, komunikasi pribadi)33.
Permasalahan lain yang berkaitan dengan
kondisi pengukuran tersebut adalah belum
diketahuinya nama-nama pemilik tanah yang
diukur, sehingga masih memerlukan waktu
pelacakan yang terkadang tidak semudah yang
diperkirakan (Walidi, 2014, komunikasi pribadi)34.
Kondisi ini menyebabkan bertambah panjangnya
waktu penyelesaian proses pembebasan tanah di
suatu wilayah. Oleh karena hal-hal seperti itu, proses pembebasan tanah di suatu wilayah terkesan
menjadi berlarut-larut dan tidak kunjung selesai.
Kondisi ini diperparah untuk tanah-tanah yang
pemiliknya tidak jelas dan berada di luar kota, di
luar pulau, atau di luar negeri.
Waligi dan Komarudin (2014)35 menerangkan
bahwa hampir seluruh bidang-bidang tanah yang
diukur oleh petugas ukur menghasilkan luasan
yang berbeda secara signif ikan dengan luas
ukuran yang tertera di dalam sertipikat tanah
yang telah mereka miliki. Perbedaan luas tanah
hasil pengukuran yang baru tersebut dapat lebih
kecil atau lebih besar daripada luas tanah yang
tertera dalam sertipikat dan alas hak lainnya, terutama Letter C dan Petok D. Para pemilik tanah
yang mengetahui luas tanah hasil pengukuran
baru lebih luas umumnya tidak komplain, namun
dapat dipastikan terjadi komplin kepada P2T
ketika luas tanah hasil pengukuran baru lebih

kecil daripada data luas tanah yang tertera dalam
alat bukti kepemilikan tanahnya. Komplain semakin intens dilakukan oleh pemilik tanah ketika
perbedaan luas tanah antara hasil pengukuran
baru dengan data luas sebelumnya sangat signif ikan. Dalam hal ini Waligi dan Komarudin
(2014)36 menerangkan bahwa banyak sekali terjadi
perbedaan luas bidang tanah yang sangat signifikan antara hasil ukuran baru oleh petugas ukur
dari Kantor Pertanahan ini dengan ukuran luas
yang tertera dalam Sertipikat Tanah. Sebagai
contoh ditemukan perbedaan ukuran luas antara
2.700 m2 dalam sertipikat tanah dengan 1.965 m2
(< 2.000 m2) hasil ukuran baru dengan selisih lebih dari 700 m2. Hal ini tentu menjadi permasalahan sangat serius di lapangan dalam proses
pembebasan tanah. Kejadian tersebut tentu mempertaruhkan nama dan kredibilitas BPN, khususnya Kantor Pertanahan yang bersangkutan
atas kualitas kinerjanya. Mereka berkomentar,
bagaimana hal ini dapat terjadi ketika Sertipikat
Tanah yang dibuat Kantor Pertanahan, pada
waktu yang berbeda ditentang dan dipersalahkan
sendiri? Bagaimana kerja BPN?
Hal semacam itu dirasakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Solo-Mantingan I,
sangat mengganggu dalam proses menindaklanjuti penghitungan besarnya nilai ganti rugi tanah
yang terkena proyek. Kondisi seperti ini dijelaskan
oleh Waligi dan Komarudin (2014)37 menambah
pekerjaan PPK untuk menegosiasikan ulang
dengan para pemilik yang memakan waktu cukup
bahkan sangat lama. Fenomena ini dirasakan
sebagai penyebab molornya proses perampungan
pembebasan tanah untuk jalan tol. Oleh karena
itu, khusus dalam hal terjadinya perbedaan luas
antara hasil pengukuran baru dengan data luas
tanah yang tertera dalam sertipikat tanah ini, ada
warisan kesalahan hasil pengukuran luas tanah
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dalam sertipikat tanah yang pada gilirannya
mencuat dalam proses pembebasan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum seperti
jalan tol ini.
Berkaitan dengan perbedaan ukuran luas tanah antara yang dihasilkan oleh juru ukur dengan
luas tanah yang tertera dalam sertipikat tanah,
menurut penulis perlu dipertajam penelusurannya untuk bidang-bidang tanah yang diukur
berdasarkan pendaftaran sporadis dan bidangbidang tanah yang diukur berdasarkan proses
pendaftaran sistematis baik yang melalui ajudikasi maupun prona dan proda. Ketelitian pengukuran sangat tergantung pada proses dan pelaku.
Dalam pengukuran sporadis yang umumnya
dilakukan terhadap satu atau dua bidang tanah,
akan dihasilkan ketelitian yang lebih tinggi
daripada pengukuran yang dilakukan secara
massal dalam proses pendaftaran sistematis.
Proses yang sangat penting lainnya setelah
dilakukan identif ikasi dan pengukuran bidangbidang tanah yang akan terkena proyek adalah
identif ikasi data yuridis atau alas hak atas kepemilikan tanah yang terkena proyek. Pekerjaan ini
menjadi tugas bersama antara petugas dari Kantor
Pertanahan dan petugas dari kantor Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Kementrian PU,
dalam hal ini PPK Solo Mantngan I. Mereka para
petugas yuridis dari kantor PPK Solo-Mantingan
I menyatakan bahwa dalam penelusuran data
yuridis ini memang sulit, tetapi akhirnya dapat
diselesaikan dengan baik. Data yuridis ini umumnya berupa sertipikat tanah atau Letter C dan
Petok D. Permasalahan yang dihadapi oleh petugas pada saat mengakses alas hak ini adalah adanya
kendala belum terjadinya kesepakatan antara
pemilik tanah dengan PPK berkait dengan luasan
dan harga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan.
Para pemilik tanah umumnya masih enggan
menyerahkan alas hak tersebut dengan alasan mereka belum sepakat dengan luas tanah mereka
yang akan terkena proyek. Hal ini terkait dengan
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penjelasan di depan mengenai adanya perbedaan
yang signif ikan antara data luas tanah yang
tertera dalam sertipikat dengan data luas tanah
baru hasil ukuran petugas ukur. Kondisi inilah
yang menghambat proses penyelesaian penentuan besar nilai ganti rugi dan pembayaran uang
ganti rugi (UGR). Pada gilirannya kondisi ini juga
menghambat penyelesaian proses pembebasan
tanah untuk proyek yang bersangkutan. Disamping belum adanya kecocokan luas tanah yang
akan dibebaskan tersebut, para pemilik tanah juga
enggan menyerahkan alas hak kepemilikan tanah
yang mereka miliki kepada para petugas oleh
karena belum disepakatinya besaran ganti rugi
tanah yang akan dibebaskan antara pemilik tanah
dengan P2T. Kedaan ini menggambarkan bahwa
proses penyelesaian pembebasan tanah masih
lebih panjang lagi, mengingat urusan penentuan
besar ganti rugi per m2 tanah masih menjadi
urusan P2T.
c. Membangun Kesepakatan Harga Ganti
Rugi Tanah
Kesepakatan harga ganti rugi tanah dilakukan
antara pemilik tanah dengan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) berdasarkan harga ganti rugi
tanah per m2 yang dihasilkan oleh Tim Penilai
Independen. Menurut Waligi dan Komarudin
(2014)38, ada beberapa faktor yang menyebabkan
pembangunan kesepakatan harga ganti rugi tanah
ini sulit tercapai, yaitu: (a) faktor tim penilai tanah,
(b) faktor pemilik tanah, (c) faktor provokator
yang bekerja secara bersama-sama dan saling
memperkuat.
Tim penilai tanah bersama-sama dengan
pemilik tanah dan adanya provokator sering
menyebabkan sulitnya pencapaian kesepakatan
harga ganti rugi tanah oleh karena tim penilai
menggunakan pendekatan dan konsep penilaian
tanah yang tidak dapat dipahami atau berbeda
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Loc.cit.
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dengan pertimbangan yang diyakini oleh masingmasing pemilik tanah.

Gambar 1. Contoh gambar bidang-bidang tanah
yang menimblkan masalah dalam pembebasan
tanah. Ketarangan: A, B, C, D, E, F, G, dan H =
bidang-bidang tanah.
Hal tersebut menghasilkan perbedaan penghargaan terhadap nilai tanah antara tim penilai
independen dengan pemilik tanah, sehingga
harga tanah yang dihasilkan oleh tim penilai
sering dianggap terlalu rendah oleh para pemilik
tanah. Sebagai contoh digambarkan oleh Waligi
dan Komarudin (2014) seperti ditunjukkan pada
Gambar 1.
Menurut hasil penilaian tim penilai independen, bidang tanah A, E, dan H diberi nilai sama
yaitu Rp.750.000,-/m2, sedangkan bidang-bidang
tanah B, C, dan D dinilai 450.000,-/m2, sedangkan
bidang tanah F dan G dinilai 250.000,-/m2. Pemilik
tanah mempertanyakan mengapa nilai bidangbidang tanah B, C, D, F, dan G yang letaknya
berkisaran sama dengan letak bidang tanah H
terhadap Jalan Kolektor diberi nilai yang berbeda.
Dalam hal ini bidang H diberi nilai paling tinggi
sedangkan bidang-bidang tanah B, C, D, F, dan
G dinilai jauh lebih rendah? Pemilik tanah berpendapat bahwa panjang bidang tanah H sama
dengan panjang jumlah dari bidang A, B, C, dan
D, serta begitu pula panjang jumlah dari bidang
tanah E, F, dan G juga sama dengan panjang
bidang tanah H, mengapa harganya dibedakan?
Sedangkan menurut kaedah penilaian tanah,
faktor kelas jalan berperan sangat kuat terhadap
nilai tanah. Dalam hal ini tanah yang menghadap

jalan kolektor memiliki nilai jauh lebih tinggi
daripada tanah yang menghadap jalan lokal
terlebih jalan setapak. Penilaian didasarkan pada
masing-masing kepemilikan, bukan berdasarkan
pada kondisi fisik jarak dari bidang-bidang tanah
tersebut terhadap jalan. Oleh karena itu, bidang
tanah H walaupun panjang namun masih sebagai
satu kesatuan kepemilikan, oleh karena itu dinilai
sama. Hal yang sama terjadi pada bidang A dan
E. Hal tersebut tidak berlaku untuk bidangbidang tanah B, C, dan D walaupun berada dalam
jarak yang sama dengan bidang H dari jalan kolektor, namun sudah berbeda pemilik. Untungnya bidang-bidang tanah B, C, dan D masih
menghadap jalan lokal. Hal ini berbeda dengan
bidang-bidang tanah F dan G yang sama sekali
tidak menghadap baik jalan kolektor maupun
jalan lokal, sehingga dinilai paling rendah oleh
tim penilai. Walaupun oleh penilai dijelaskan,
namun kondisi ini menyebabkan alotnya mencapai kesepakatan harga ganti rugi.
Ada fenomena lain mengenai hasil penilaian
tanah oleh tim penilai independen yang tidak
dapat diterima oleh pemilik tanah seperti diilustrasikan pada Gambar 2. Gambar ini mengilustrasikan suatu kepemilikan tanah yang sudah
dibagikan kepada para waris namun belum didaftarkan, sehingga bidang tanah A, B, C, dan D
tersebut masih dalam satu alas hak kepemilikan
tanah atas nama orang tua ahli waris, dan di masing-masing bidang tersebut sudah terdapat
bangunan. Pada waktu pembebasan tanah, berdasarkan kondisi fisik di lapangan, penilai memberikan harga ganti rugi yang berbeda terhadap
bidang-bidang tanah tersebut, yaitu bidang tanah
A dan C satu harga ganti rugi, misalnya
Rp.1.500,000-/m2 sedangkan bidang tanah B dan
D juga dalam satu harga yang jauh lebih rendah
daripada bidang A dan C, yaitu Rp.800.000,-/m2.
Kondisi tersebut memancing protes dari para ahli
waris, terutama bidang B dan D. Kondisi tersebut
juga memicu terjadinya kesulitan dalam menca-
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pai kesepakatan harga ganti rugi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembebasan
tanah.

Gambar 2. Contoh empat bidang tanah dari proses
waris yang belum didaftarkan, sehingga masih
dalam satu alas hak kepemilikan dan menghambat
pembebasan tanah.
Adanya pemilik tanah yang tidak berdomisili
di wilayah dimana tanah yang akan dibebaskan
berada juga sering menimbulkan masalah. Pertama adalah mereka sulit dilibatkan dalam proses
musyawarah karena tidak berdomisili di tempat
diadakannya musyawarah. Kedua, mereka yang
pandai berargumentasi dengan baik terhadap
Panitia Pengadaan Tanah dan meyakinkan nilai
tanahnya menjadi lebih tinggi dari tanah-tanah
lain yang berdekatan dengan tanahnya, dan mereka itu tidak merasa cukup sampai di situ, namun
mereka bersaha untuk mempengaruhi dan
bahkan memprovokasi pemilik tanah yang lain
untuk mendapatkan harga ganti rugi yang lebih
tinggi. Menurut Waligi dan Komarudin (2014),
hasil seperti ini sering terjadi dan cukup menyulitkan P2T dalam menghasilkan kesepakatan
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pencapaian kesepakatan besaran ganti rugi, namun berupa sulit dan panjangnya perijinan yang
harus dipenuhi dan sulitnya mencarikan tanah
sebagai ganti kerugian dimaksud sesuai dengan
nilai dan kondisi yang dikehendaki oleh pemilik
sebelumnya. Sering dijumpai bahwa pihak pemrakarsa proyek harus menanggung peningkatan
nilai tanah dan nilai bangunan oleh karena waktu
pencarian tanah dan pembangunan gedung yang
harus digantirugikan terlalu lama.
Penulis memperkirakan kemungkinan tim
penilai belum secara komprehensif mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai
tanah, terutama pertimbangan prinsip the highest and the best use (penggunaan tertinggi dan
terbaik) dalam penilaian tanah terhadap tanahtanah yang menjadi obyek proyek dan tanahtanah sisa yang tidak terkena proyek. Dalam hal
ini pemilik sering mempertanyakan bagaimana
sisa tanahnya, jika sebagian besarnya telah dibebaskan sedangkan sisanya yang masih sedikit
dibebaskan padahal sudah tidak layak lagi untuk
usaha tani.
4. Pembuatan Form Verif ikasi dan
Pembayaran Uang Ganti Rugi
Dalam proses pembayaran uang ganti rugi,
pihak Pejabat Pembuat Komitmen Kementrian PU
sebagai Pemrakarsa pekerjaan meminta kepada
Kantor Pertanahan agar dibuatkan Form Verifikasi
hasil ukuran atas tanah-tanah yang terkena proyek baik yang terkena keseluruhan maupun yang

harga ganti rugi.
Status kepemilikan tanah juga merupakan
penyebab sulitnya pembebasan tanah. Sebagai
contoh, tanah-tanah aset pemerintah dan tanah
wakaf dikemukakan oleh Waligi dan Komarudin
(2014)39 jauh lebih sulit penyelesaian pembebasan

terkena sebagian untuk tanah-tanah yang sudah

tanahnya jika dibandingkan dengan tanah milik
masyarakat. Kesulitan ini bukan berupa sulitnya

mampu menyelesaikan form-form untuk seluruh

mengalami kesepakatan besaran ganti rugi sebagai
dasar pembayaran ganti kerugian dan sebagai
dasar penerbitan sertipikat atas tanah pasca pembebasan tanah. Pada proses ini juga ditemui kendala terutama dari Kantor Pertanahan yang belum
bidang dan atau bagian bidang dimaksud. Belum
dapat dibuatnya form-form tersebut menjadi ken-

39

Loc.cit.

dala dalam proses pembayaan UGR oleh PPK
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Solo-Mantingan I. Sejak tahun 2008 dimana proyek pembangunan jalan tol Ruas Solo mantingan
I ini dimulai, masih tertinggal sejumlah bidang
yang belum dapat diselesaikan seperti ditunjukkan pada Tabel 1.
Dari tabel 1 dapat dikemukan bahwa sejak tahun 2008 atau lebih kurang selama 6 tahun, pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan
jalan tol Trans Jawa ruas Solo Mantingan masih
meninggalkan pekerjaan rumah bagi Panitia
Pengadaan Tanah (P2T) di Kabupaten Boyolali
dan Kabupaten Karanganyar sejumlah bidang
tanah dari (a) masyarakat sebanyak 404 bidang
terdiri dari 333 bidang di Boyolali dan 71 bidang
di Karanganyar atau setara dengan luasan 276.478
m2 atau 27,65 ha, (b) dari Aset Desa sebanyak 29
bidang terdiri dari 19 bidang di Boyolali dan 10
bidang di Karanganyar setara dengan luasan
45.206 m2 atau 4,52 ha, dan (c) dari Wakaf sebanyak 3 bidang yang ada di Boyolali setara
dengan luasan 371 m2 atau 0,037 ha.
Tabel 1. Jumlah sisa bidang tanah yang belum
diselesaikan pembebasannya di Ruas Jalan Tol
Solo Mantingan I hingga Oktober 2014.
No.
1

2

3

4

Kab./Kota
Surakarta

Asal Tanah

Masyarakat
Aset Desa
Wakaf
Jalan dan
Saluran
Boyolali
Masyarakat
Aset Desa
Wakaf
Jalan dan
Saluran
Karanganyar Masyarakat
Aset Desa
Wakaf
Jalan dan
Saluran
Total
Masyarakat
Aset Desa
Wakaf
Jalan dan
Saluran

Data Tanah Sisa
Luas
(%)
(m2)
0
0
0
0
0
0
0
0

Bidang

Progress
UGR (%)

0
0
0
0

100
100
100
100

333
19
3
0

211.665
9.813
371
0

9,10
0,42
0,02
0,00

90,90
99,58
99,98
100,00

71
10
0
0

64.813
35.393
0
0

2,79
1,52
0,00
0,00

97,21
98,48
100,00
100,00

404
29
3
0

276.478
45.206
371
0

11,89
1,94
0,02
0,00

88,11
98,06
99,98
100,00

Sumber: Kantor PPK Solo Mantingan I (2014). Keterangan: UGR = uang ganti rugi yang telah
dibayarkan.
Sebanyak 404 bidang tanah masyarakat tersebut setara dengan 11,89% dari sejumlah bidang

tanah yang dibebaskan untuk proyek jalan tol
Solo-Mantingan I. Oleh karena itu, jumlah total
bidang tanah yang dibebaskan dari masyarakat
di ruas tol Solo-Mantingan I adalah (100%/11,89%)
x 404 bidang tanah = 3.398 bidang tanah yang
setara dengan (3.398bidang/404 bidang) x 276.478
m2 = 2.325.426 m2 atau 232,54 ha. Angka ini tentu
menunjukkan suatu prestasi yang dihasilkan oleh
P2T di Kabupaten Boyolali, Kota Solo, maupun
Kabupaten Karanganyar, walaupun masih meninggalkan sisa pekerjaan pembebasan tanah
sebesar 11,89% (404 bidang) dari tanah masyarakat, 1,94% (29 bidang) tanah Aset desa, dan
0,02% (3 bidang) tanah wakaf.
Dijelaskan oleh Waligi dan Komarudin (2014)
bahwa proses pembebasan tanah dari wakaf lebih
sulit daripada tanah dari masyarakat, dan proses
pembebasan tanah aset desa lebih sulit daripada
tanah wakaf. Oleh karena itu, walaupun jumlah
dari sisa tanah aset desa dan tanah wakaf yang
belum dibebaskan lebih sedikit dari tanah yang
berasal dari masyarakat, namun penyelesaiannya
menguras konsentrasi dan perjuangan yang lebih
besar. Hal ini harus dijadikan catatan bagi P2T
dalam penyelesaiannya.
Berdasarkan perkembangan penyelesaiannya,
sisa tanah yang belum selesai dibebaskan tersebut
telah dilakukan pengukuran, namun belum
mendapatkan kesepakatan besarnya uang ganti
rugi per m2, sehingga pengumpulan data yuridis
(alas haknya) pun menjadi terkendala. Oleh
karena itu, pihak P2T dari Kabupaten Boyolali dan
Karanganyar tersebut melakukan penilaian tanah
kembali (revaluation) terhadap sisa tanah yang
belum berhasil dibebaskan tersebut.
F. Gagasan Upaya Penyelesaian Kendala
Pembebasan Tanah untuk Jalan Tol
Dalam merumuskan upaya penyelesaian kendala pembebasan tanah dalam pembangunan jalan tol ini, dilakukan identif ikasi terhadap kendala-kendala dan penyebab umum yang sering
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timbul dalam pembebasan tanah, khususnya jalan
tol. Pertama adalah rendahnya pengetahuan dan
kesadaran pemilik tanah mengenai fungsi sosial
atas tanah menyebabkan mereka lebih mengutamakan kepentingan sendiri di atas kepentingan
umum, misalnya keengganan melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum. Hal ini dapat dipahami, karena selama ini tidak pernah dilakukan
sosialisasi mengenai fungsi sosial hak atas tanah
tersebut oleh Pemerintah sebagai pemegang
otoritas. Sosialisasi tentang “fungsi sosial hak atas
tanah” ini umumnya hanya dilakukan bersamaan
dengan kegiatan pengadaan tanah, sehingga
sangat dimungkinkan kegiatan ini tidak bersesuaian dengan kondisi psikologis yang tepat. Oleh
karena itu, diusulkan adanya sosialisasi mengenai
hukum pertanahan secara bertahap dan terstruktur melalui POKMASDARTIBNAH (Kelompok
Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) yang ada
di setiap desa.
Kedua adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi sosial hak atas tanah dan
rendahnya pemahaman masyarakat mengenai
manfaat baik yang tangible maupun yang
intangibel dari bangunan jalan tol. Hal ini bisa
dilihat dari adanya keberatan dan penolakan
masyarakat terhadap rencana pembangunan jalan
TOL yang melalui permukiman mereka. Hal ini
kiranya dapat dipecahkan melalui sosialisasi
mengenai fungsi sosial hak atas tanah dan berbagai manfaat yang akan dihasilkan oleh pembangunan jalan tol secara secara terus menerus,
baik bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat
luas, serta bangsa dan negara. Senada dengan hal
ini, Djoko Setijawarno (2010)menuturkan bahwa
jika pemerintah dan pengelola jalan tol mau,
banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk
memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik
pengusaha, pemerintah, maupun masyarakat di
sekitar jalan tol40. Sebagai contoh, masih banyak
40

Widji Ananta. 2014. Pemebebasan Lahan MRT
Bermasalah, Ahok: PU Kerjanya Ngaco. http://
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ruang kosong di bawah jalan tol yang belum dimanfaatkan. Kalau saja lokasi itu bisa dioptimalkan, tentu akan sangat bermanfaat bagi warga
yang tergusur dan sekaligus nyaman untuk
dipandang. Jika dengan pendekatan penyelesaian
tersebut tidak dicapai kesepakatan, maka dapat
diselesaikan mengikuti prosedur dalam Pasal 23
ayat (1-5) UU. No. 2 Tahun 2012.
Ketiga adalah sulitnya mencapai kesepakatan
harga ganti rugi antara masyarakat pemilik tanah
dengan pemerintah yang memerlukan tanah. Hal
ini dapat terjadi karena beberapa hal sebagai
berikut:
a. Banyak pemilik tanah yang beranggapan dapat
meminta besar ganti rugi yang tinggi di luar
hasil musayawarah, oleh karena mereka berpendapat bahwa pembangunan jalan tol merupakan proyek besar yang akan mendatangkan keuntungan besar bagi investor. Untuk
menyelesaikan pendapat ini, penyuluh yang
ditugaskan harus berpengetahuan dan berwawasan luas sehingga mampu menjelaskan
manfaat lain yang akan mereka terima selain
uang ganti rugi, baik manfaat yang tangible
maupun yang intangible, disamping bahwa
tanah yang mereka sedang miliki memiliki
fungsi sosial. Disamping itu Tim penilai juga
harus bekerja secara profesional untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai tanah, sehingga nilai ganti rugi
yang ditawarkan juga lebih rasional bagi
berbagai pihak yang berkepentingan.
b. Adanya pemilik yang beranggapan bahwa
tanahnya mulia atau sakral sehingga meminta
nilai ganti rugi yang sangat tinggi. Dalam
menghadapi pemilik tanah yang demikian,
Pemerintah atau pihak yang ditugaskan oleh
Pemerintah dapat melibatkan tokoh-tokoh

news.liputan 6.com/read/2069612/pembebasan-lahan-mrtbermasalah-ahok-pu-kerjanya-ngaco. Diunduh 27 September 2014 pkl. 23.15 wib.
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masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang
disegani oleh kelompok masyarakat yang
mensakralkan tanahnya, sehingga mengganggu proses pembebasan tanah. Disamping itu
Tim penilai juga harus bekerja secara profesional untuk mempertimbangkan berbagai
faktor yang mempengaruhi nilai tanah sehingga nilai ganti rugi yang ditawarkan juga
lebih rasional sehingga dapat diterima oleh
berbagai pihak yang berkepentingan.
c. Harga ganti rugi yang dihasilkan oleh penilai
independen terlalu rendah bahkan di bawah
NJOP. Penulis menduga bahwa tim penilai
belum mempertimbangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi nilai secara komprehensif
dalam melakukan penilaian tanah. Termasuk
didalamnya manfaat dan dampak negatif yang
akan dipikul oleh bekas pemilik tanah yang
dibebaskan. Oleh karena itu, analisis The Highest and The Best Use= HBU (Kegunaan tertinggi dan terbaik) harusnya dilakukan dan digunakan sebagai dasar dalam penilaian terhadap
bidang-bidang tanah yang mencakup suatu
hamparan spasial. Dengan pendekatan HBU
ini penilai akan dapat menawarkan beberapa
pilihan besaran nilai ganti rugi yang dapat
digunakan sebagai dasar dalam musyawarah
penentuan besar ganti rugi.
Berkaitan dengan kesepakatan harga ganti rugi
dalam pembebasan tanah yang biasanya hanya
dilihat kepentingan dan motif ekonomi saja.
Dalam hal ini, jika pembebasan tanah dan
penetapan harganya sesuai dengan UU,
ditambah tim pembebasan tanah jalan tol yang
akomodatif, permasalahan tersebut bisa
teratasi dengan baik dan cepat (Djoko Setijawarno, 2010)41. Oleh karena itu, mengingat
industri jalan tol merupakan salah satu aset
produktif yang cukup vital, pengelolaannya
perlu melibatkan masyarakat luas, khususnya
41

Loc.cit.

rakyat yang telah mengorbankan tanahnya
untuk kepentingan umum tersebut.
d. Jika upaya-upaya damai di atas tidak berhasil,
maka peyelesaian dilakukan berdasarkan Pasal
38 ayat (1-5) dan Pasal 39 UU No. 2 Tahun 2012.
Kendala berikutnya adalah adanya keterbatasan
dana sehingga tidak dapat membayar nilai ganti rugi
menurut harga pasar umum setempat. Dalam
memecahkan masalah ini, Pemerintah harus
mengambilalih pendanaan untuk pengadaan
tanahnya atau dapat dikatakan bahwa dalam proses
pengadaan tanah dan pembiayaannya dikeluarkan
dari MOU antara Pemerintah dengan investor. Hal
ini penting dilakukan agar investor hanya
berkonsentrasi dalam pembangunan fisik proyek
yang akan dikerjakan dan tidak terganggu oleh
proses pengadaan tanah yang sering terkendala oleh
pembebasan tanah. Senada dengan pemikiran
tersebut, telah dilakukan pembangunan Tol baru
Trans Jawa sepanjang 440 km murni dibangun oleh
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Dalam hal ini,
pendanaan dan pekerjaan konstruksi dilakukan
oleh swasta, sementara Pemerintah hanya
membantu pengadaan tanah. Dijelaskan oleh Djoko
Murjono (Direktur Jenderal Bina Marga
Kementrian PU) bahwa Tol dibangun dengan
konsep KPS karena bila sepenuhnya dibayari swasta
tidak akan balik modal karena terganjal kemampuan
kemampuan masyarakat untuk membayar jalan
tol42. Peran pemerintah dalam mendanai pengadaan
tanah ini sangat penting, dicontohkan bahwa dari
rencana biaya Rp 10,98 triliun untuk pembangunan
tol Ngawi –Kertosono, Pemerintah harus
menanggung Rp. 5,41 triliun terbagai atas biaya
tanah Rp 1,86 triliun dan konstruksi sebesar Rp.3,55
triliun. Untuk menutup keterbatasan kesiapan dana
APBN pemerintah berencana meminjam uang ke
Cina sebesar Rp.2,55 triliun43. Sebagai gambaran
42

Anonim. 2011. Tol Solo-Kertosono, KPS Pertama di
Proyek Jalan Tol. Majalah PKPS Bappenas, Edisi. September 2011, hlm. 1.
43
Ibid., hlm. 2.
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tentang kesiapan Pemerintah dalam menangani
pengadaan tanah adalah bahwa dalam pengadaan
jalan tol ini, Kementrian PU telah meminjam uang
kepada pihak asing sebesar Rp.56,39 triliun dengan
rincian China 3,56%, Jepang 53,50%, Bank Dunia
25,98%, Bank Pembangunan Asia 8,53%, dan
Australia 5,03%44.
Adanya sengketa kepemilikan tanah memang
merupakan masalah yang berat untuk diselesaikan, namun demikian Pemerintah harus mampu
mendorong berbagai pihak untuk melakukan
mediasi untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini
sangat diperlukan agar penyelesaian dapat lebih
cepat dan tidak mengganggu proses pembebasan
tanah. Jika upaya tersebut tidak dapat dicapai,
maka dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan
Pasal 42 ayat (2) huruf (b) UU No. 2 Tahun 2012
yang intinya menegaskan bahwa “penitipan ganti
kerugian kepada pengadilan setempat juga
diberlakukan terhadap Obyek Pengadaan Tanah
yang akan diberikan Ganti Kerugian termasuk
tanah-tanah yang sedang menjadi perkara di
pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, atau menjadi jaminan di Bank.
Perijinan yang panjang dan lama ditemui
dalam proses pembebasan tanah yang dikuasai
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN,
BUMD, dan Wakaf. Kendala untuk pelepasan
tanah yang dimiliki Pemerintah, BUMN, dan
BUMD ini kedepan dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 45 ayat (1-3) UU No.2 Tahun 2012,
sedangkan pelepasan tanah wakaf untuk kepentingan umum ini secara khusus belum diatur
dalam UU tersebut.
Kesulitan mendapatkan tanah pengganti bagi
tanah-tanah yang penggantiannya bukan menggunakan uang, terlebih jika nanti telah diterapkannya UU no. 2 Tahun 2012 yang memberikan
peluang untuk memberikan ganti kerugian
44

Ibid., hlm.3.
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dengan berbagai bentuk. Dalam memecahkan
masalah ini, diharapkan para petugas Pemerintah
di lapangan harus cerdas, trampil, dan berpengalaman untuk dapat menangkap sinyal yang diajukan oleh para pemilik tanah yang ganti ruginya
tidak berbentuk uang tunai. Kecerdasan, keterampilan, dan pengalaman ini diperlukan agar
petugas dapat segera mengarahkan pada calon
penerima ganti rugi ini ke arah tuntutan bentuk
ganti rugi yang tidak menyulitkan Pemerintah di
kemudian hari. Disamping itu perlu dipikirkan
upaya lain untuk mengatasi permasalahan pengadaan tanah ini, yaitu pembangunan jalan tol di
atas laut. Pemikiran ini dianggap sebagai langkah
terobosan untuk mengatasi kemandulan pengadaan tanah untuk tol. Selain itu juga perlu dilakukan pembangunan tol dengan konstruksi
layang (elevated) yang hanya membutuhkan
tanah sedikit guna penancapan tiang juga dianggap suatu alternatif terobosan untuk mengatasi
permasalahan pembebasan tanah. Namun demikian, tidak setiap tol dapat dibangun dengan kedua cara terobosan tersebut oleh karena itu
penyempurnaan regulasi juga diperlukan45.
Sebagai ilustrasi, bahwa penyempurnaan
regulasi pembebasan lahan memang terus
dilakukan. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 telah menggantikan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 tahun 2005. Lalu diterbitkan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
tahun 2007 (Mei 2007). Mulai bulan Desember
2007 juga disahkan Lembaga Penilai Harga Tanah
Berlisensi BPN. Dari sisi finansial, mulai Februari
2007, pemerintah menyediakan dana talangan
(Badan Layanan Umum = BLU) untuk membantu
investor mendanai pembebasan lahan. Sejak
Oktober 2008, pemerintahpun memberi landcapping. Jadi jika harga tanah naik melebihi harga
yang ditetapkan-katakanlah oleh spekulan tanahmaka Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) hanya
45

Loc.cit.
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menaggung kenaikan maksimal 10 persen. Ada
hal-hal progresif yang ditawarkan dalam Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 tersebut yaitu
dalam pasal 25 yang mengatur keberadaan lembaga penilai tanah. Keberadaan lembaga ini,
mempercepat pencapaian kata sepakat berkaitan
harga lahan dengan status sebagai lembaga
profesional dan independen.
Selanjutnya dengan telah diundangkannya
UU No.2 Tahun 2012 dan telah diterbitkannya
Perpres No. 71 Tahun 201246, serta PerkaBPN RI
No. 5 Tahun 201247 diharapkan proses pembebasan
tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk
pembangunan, termasuk jalan tol dapat lebih
cepat.
Kurang tertib dan lengkapnya pengelolaan
arsip pengadaan tanah baik di BPN maupun di
Bagian Tata Usaha Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kabupaten, contohnya di Pemkab Kebumen untuk pengadaan tanah bagi pembangunan
Jalan Lintas Selatan (JLS). Cara mengatasi masalah ini adalah dengan memilah dokumen administrasi pengadaan tanah yang sedang berlangsung ini dengan dokumen-dokumen rutin lainnya hingga proyek selesai dan petugasnya pun
ditunjuk secara khusus. Kekhawatiran ini mungkin dapat diminimalisir dengan diterbitkannya
PerKaBPN RI No. 5 tahun 2012 yang disertai
dengan form-form yang sangat detail, dengan
catatan para petugas bekerja dengan cemat dan
teliti.
Surat tanda bukti kepemilikan tanah oleh
masyarakat tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Mengingat surat tanda bukti kepemilikan ini
sangat penting, maka untuk menghindari keterlambatan proses pembebasan tanah perlu dila46

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum.
47
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
No. 5 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Tanah.

kukan terobosan-terobosan penyediaan alat bukti
kepemilikan tanah ini, misalnya dengan Surat
Keterangan Tanah (SKT) yang diketahui dan
disahkan oleh pihak otoritas setempat. Dalam SKT
perlu dirancang klausa-klausa yang antisipatif dan
preventif untuk melindungi pihak-pihak yang
berkepentingan yang beretikat baik.
Kendala ketidakberadaan pemilik tanah dapat
diselesaikan melalui jalur konsinyasi, dengan besar
ganti kerugian berdasarkan harga kesepakatan
dan menitipkan UGR ke pengadilan setempat. Hal
ini telah ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) butir
(a) UU No. 2 Tahun 2012 yaitu bahwa “Penitipan
Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), juga dilakukan terhadap Pihak yang
Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui
keberadaannya. Dengan demikian, ketidakjelasan
keberadaan pemilik tanah bukan menjadi kendala
dalam pembebasan tanah pada masa yang akan
datang.
Adanya spekulan tanah yang membeli tanah
di sekitar lokasi proyek dengan harga tinggi sehingga mempengaruhi masyarakat pemilik tanah
untuk pasang harga ganti rugi yang juga tinggi.
Fenomena ini biasanya dijadikan acuan oleh
pemilik tanah lainnya untuk meminta besar harga
ganti rugi yang juga tinggi yang jauh melebihi
NJOP tanah setempat sehingga menyebabkan
sulitnya mencapai kesepakatan harga ganti rugi
antara Pemerintah yang mendasarkan harga
ganti rugi pada NJOP dan masyarakat yang mendasarkan pada harga pasar atau bahkan lebih
tinggi dari itu. Munculnya para spekulan tanah
ini umumnya menyisip dalam waktu antara idenfifikasi lokasi oleh Tim Penyiapan dengan penetapan lokasi oleh Bupati/Walikota. Oleh karena
itu, jalan keluarnya adalah dengan mempercepat
proses penetapan lokasi tersebut agar tidak
memberikan kesempatan kepada para spekulan
tanah untuk bertransaksi sebelum kepemilikan
tanah dibekukan (land-freezing), dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang
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pengaruh negatif dari adanya spekulan tanah ini.
Adanya provokator yang berusaha mempengaruhi masyarakat pemilik tanah sehingga tidak
bersedia melepas tanahnya dengan harga ganti
rugi hasil kesepakatan berdasarkan hasil penilai
independen. Dasar-dasar penilaian yang digunakan oleh Tim penilai independen seharusnya
disosialisasikan kepada masyarakat pemilik tanah
secara transparan sehingga dapat membantu para
pemilik tanah memahami besarnya penghargaan
terhadap tanah yang mereka miliki. Pemahaman
ini diharapkan dapat menepis pengaruh lain yang
tidak masuk akal tentang penghargaan terhadap
tanah yang mereka miliki.
Adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan
masyarakat pemilik tanah yang berujung pada
mencari keuntungan pribadi. Dalam menghadapi
kasus seperti ini, Pemerintah sebagai pemegang
otoritas harus tegas bahkan disarankan untuk
menggunakan proses hukum dalam menyelesaikannya.
Banyak proyek jalan tol yang tidak layak
f inansial, contohnya adanya Economic Internal
Rate of Return (EIRR) proyek mencapai 22%, tetapi
Financial Internal Rate of Raturn (FIRR)-nya hanya
14% di pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono
yang membentang sepanjang 179 km meliputi dua
provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data
ini menggambarkan bahwa campur tangan
pemerintah diperlukan untuk meningkatkan
FIRR ini untuk memperlancar proyek pembangunan jalan TOL.
Adanya kelemahan dalam penerapan skema
kerjasama pemerintah swasta (KPS)berupa adanya kekhawatiran swasta terhadap pemerintah
untuk dapat menghasilkan kualitas konstruksi
bangunan jalan tol yang tinggi. Masalah ini dapat
diatasi dengan dua cara, yaitu (i) Pemerintah
harus memiliki komitmen sangat tinggi untuk
membangun jalan tol dengan kualitas yang sama
seperti yang dilakukan oleh swasta berdasarkan
MOU yang jelas dan tegas, atau (ii) Pemerintah
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menyerahkan urusan pembangunan f isik jalan
tol kepada pihak swasta secara penuh, sedangkan
pengadaan tanahnya saja yang diurus oleh pemerintah juga secara penuh.
Terjadinya sengketa harga atau kepemilikan
yang akhirnya berujung pada konsinyasi karena
penerapan regulasi yang lemah, akibatnya tidak
dapat sesegera mungkin melakukan eksekusi atas
lahan sehingga menyebabkan pembangunan
terlambat. Demi fungsi sosial hak atas tanah, maka
jika konsinyasi sudah ditetapkan, dapat dilakukan
eksekusi lahan untuk pembangunan. Secara
hukum, dapat digunakan Pasal 43 UU No. 2
Tahun 2012 untuk meyelesaikan masalah seperti
ini. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Pada
saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan
Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau
pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah
dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat
bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh
negara”. Setelah itu dilanjutkan dengan menerapkan Pasal 48 ayat (1 dan 2). Artinya, setelah konsinyasi dan dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah dari Lembaga Pertanahan ke Pemerintah, Pemerintah berhak memulai melaksanakan kegiatan pembangunan.
Tidak adanya Key Performance Indicator
(Indikator Kinerja Kunci) bagi pelaksana pembebasan lahan, mulai dari anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tingkat daerah hingga Tim
Pengadaan Tanah (TPT) tingkat pusat, menyebabkan mereka bekerja lambat karena semakin lama
mereka bekerja, insentif nya makin banyak.
Keadaan ini akan digunakan sebagai modus
untuk memperpanjang proses penyelesaian
pembebasan tanah utuk memperoleh insentif
yang lebih besar. Masalah ini dapat diatasi dengan
membuat Key Performance Indicator tersebut.

542

Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014

Hal ini tampaknya telah dimulai dengn telah ditetapkannya determinasi waktu penyelesaian untuk
setiap langkah dalam pembebasan tanah (lihat
UU No.2 Tahun 2012 dan PerkaBPN RI No. 5
Tahun 2012).
Ketidaksesuaian antara data luas tanah dalam
sertipikat atau alas hak lain yang diyakini oleh
pemilik dengan luas tanah hasil pengukuran baru
yang dilakukan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan. Hal ini disinyalir disebabkan oleh ketidakakuratan pengukuran tanah yang dilakukan
oleh juru ukur lama yang digunakan sebagai dasar
pembuatan sertipikat tanah. Hal tersebut pada
gilirannya akan merembet pada sulitnya proses
kesepakatan besarnya nilai ganti rugi tanah yang
bersangkutan. Kondisi demikian dirasakan sangat
umum terjadi dan hampir terjadi untuk seluruh
bidang-bidang tanah yang akan dibebaskan.
Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara
menetapkan bahwa luas tanah yang digunakan
sebagai dasar pembayaran besarnya uang ganti
rugi adalah luasan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim pengukuran pada saat pembebasan tanah dilakukan (luas nyata di lapangan).
Namun demikian, hal ini perlu disampaikan dan
perlu disepakati sebelum pengukuran dilakukan.
Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka dapat
diselesaikan dengan menggunakan dasar Pasal
42 ayat (1-2) UU No. 2 Tahun 2012.
Permasalahan lain yang berkaitan dengan
kondisi pengukuran tersebut adalah belum
diketahuinya nama-nama pemilik tanah yang
diukur, sehingga masih memerlukan waktu
pelacakan yang terkadang tidak semudah yang
diperkirakan. Kondisi ini menyebabkan bertambah panjangnya waktu penyelesaian proses pembebasan tanah di suatu wilayah. Kondisi ini diperparah untuk tanah-tanah yang pemiliknya tidak
jelas dan berada di luar kota, di luar pulau, atau
di luar negeri. Untuk mengatasi masalah seperti
ini perlu dilakukan terobosan strategi agar identif ikasi pemilik tanah dapat dilakukan dengan

cepat, bila perlu menunjuk petugas freeland dari
desa dimana tanah berada yang mengenali betul
para subyek hak atas tanah yang menjadi obyek
pembebasan tanah.Jika hal ini tidak dapat
menyelesaikan masalah, maka dapat diselesaikan
dengan menggunakan dasar Pasal 42 ayat (2)
huruf (a) UU No. 2 Tahun 2012.
Permasalahan yang dihadapi oleh petugas
pada saat mengakses alas hak untuk proses
pengusulan pembuatan Form Verif ikasi sebagai
dasar pembuatan sertipikat baru dan penghitungan nilai ganti rugi serta pembayaran ganti
rugi adalah adanya kendala belum terjadinya
kesepakatan antara pemilik tanah dengan PPK
berkait dengan luasan dan harga ganti rugi tanah
yang akan dibebaskan. Para pemilik tanah umumnya masih enggan menyerahkan alas hak tersebut
dengan alasan mereka belum sepakat dengan luas
tanah mereka yang akan terkena proyek. Masalah
ini perlu diantisipasi sejak dini agar dapat
ditempuh upaya percepatan pencapaian kesepakatan luasan dan harga ganti rugi tersebut. Cara
yang ditempuh untuk mengatasi masalah perbedaan ukuran luas adalah dengan menggunakan
ukuran luas hasil pengukuran Tim dan masalah
harganya diatasi dengan cara segera melakukan
reevaluasi harga ganti rugi. Jika hal ini tidak dapat
menyelesaikan masalah, maka dapat diselesaikan
dengan menggunakan dasar Pasal 42 ayat (1) UU
No. 2 Tahun 2012.
G. Kesimpulan
Ada banyak kendala yang ditemukan dalam
proses pembebasan tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum jalan tol yaitu: (a) rendahnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang
fungsi sosial hak atas tanah, (b) rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya jalan tol,
(c) terlalu rendahnya besaran ganti rugi yang ditawarkan, (d) keterbatasan dana pengadaan tanah,
(e) sengketa kepemilikan tanah, (f) obyek penga-
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daan tanah dari tanah milik Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan tanah wakaf, (g) kurang tertib dan
lengkapnya pengelolaan arsip pengadaan tanah ,
(h) ketidak-sesuaian alat bukti kepemilikan tanah,
(i) spekulan tanah, (j) provokator, (k) lemahnya
skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), (l)
sengketa harga ganti rugi, (m) Tidak adanya Key
Performance Indicatorbagi pelaksana pengadaan
tanah, dan (n) perbedaan yang signif ikan antara
data luas tanah dalam sertipikat dengan data luas
tanah hasil pengukuran Tim.
Upaya pemecahan yang mungkin bisa dilakukan sangat tergantung pada sifat dan penyebab
dari kendala-kendala yang muncul. Upaya pemecahan dapat dikelompokkan menjadi: (a) pendekatan persuasif kepada masyarakat yang disampaikan melalui sosialisasi dan penyuluhan untuk
mengatasi terjadinya ketidaktahuan masyarakat
pemilik tanah tentang fungsi sosial hak atas tanah
dan pembangunan yang dilakukan (b) pemberian
pemahaman sistem penilaian yang memperhitungkan prinsip “the highest and the best use” serta
dasar penilaian kepada pemilik tanah untuk
mengatasi kesulitan mencapai kesepakatan besaran ganti kerugian oleh karena pemilik tanah
merasa besar ganti rugi yang ditawarkan terlalu
rendah, (c) pengambilalihan proses dan pendanaan pengadaan tanah oleh pemerintah melalui
instansi yang memerlukan tanah untuk mengatasi
keterbatasan pendanaan, (d) konsinyasi untuk
mengatasi adanya sengketa kepemilikan tanah,
(f ) pemanfaatan aturan yang telah ada dan
berinovasi dengan membuat prosedur pembasan
tanah yang lebih sederhana dari ketiga jenis status tanah tersebut untuk mengatasi adanya obyek
pengadaan tanah yang berupa tanah milik Pemerintah, BUMN, BUMD, dan tanah wakaf diatasi,
(g) perbaikan pengadministrasian dokumendokumen pengadaan tanah untuk mengatasi kurang tertib dan lengkapnya pengelolaan arsip
pengadaan tanah baik di BPN maupun di Bagian
Tata Usaha Pemerintahan Sekretaris Daerah
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Kabupaten diselesaikan dengan perbaikan kelembagaan pengadaan tanah dan, (h) membuat Surat
Keterangan Tanah (SKT) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengatasi ketidaksesuaian
alat bukti kepemilikan tanah, (i) mempersempit
jeda waktu antara sosialisasi rencana pembangunan dengan penetapan lokasi untuk
mengatasi adanya spekulan tanah, (j) menyelesaikan melalui jalur hukum untuk mengatasi
adanya provokator, (k) memperkuat skema KPS
tersebut melalui peningkatkan kualitas Pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan Swasta
untuk mengatasi lemahnya skema Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS), (l) konsinyasi untuk
mengatasi adanya sengketa harga ganti rugi, (m)
menentukan batas waktu maksimum penyelesaian setiap tahapan proses pengadaan tanah
dan dituangkan dalam peraturan pengadaan
tanah untuk mengatasi tidak adanya Key Performance Indicator bagi pelaksana pengadaan tanah
diselesaikan dengan, dan (n) mendasarkan pembayaran ganti kerugian berdasarkan ukran luas
yang dihasilkan oleh pengukuran petugas pengadaan tanah untuk mengatasi ketidaksesuaian
antara data luas tanah dalam sertipikat dengan
data luas tanah hasil pengukuran Tim, diselesaikan dengan mendasarkan pembayaran ganti
kerugian berdasarkan ukran luas yang dihasilkan
oleh pengukuran petugas pengadaan tanah.
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MEMETAKAN KONFLIK DALAM PENGADAAN TANAH
BANDARA KOMODO
Mr Padjo* dan M. Nazir Salim**

Abstract: The research is aimed at describing conflict on the land acquisition of expanding the Komodo Airport at West
Manggarai Regency, NTT. The expansion of airport is intended to accommodate the tourist since Komodo was determined to be
The New 7 Wonder of Nature. The increase of tourist place, especially on Sail Komodo program in September 2013. The focus of
expansion was on three places namely the 300 meter runaway which belonged to Department of Transportation. The west part of
the airport that is Binongko Hill and Batu Hill. At the last two areas, the expansion was done by eliminating the people’s land. This
resulted protests from the society as they do not get any financial return. Using the qualitative and critical approaches, the study
was able to show the map of conflict location between the regional government and the society. At the Binongko and Batu Hill
areas, the conflict took place as people did not set any financial return.
Keywords
Keywords: land acquisitions of Komodo airport, conflict, compensation
Intisari: Tulisan ini berisi gambaran konflik dalam pelaksanaan pengadaan tanah perluasan Bandara Komodo, di Kabupaten
Manggarai Barat, NTT. Perluasan bandara dilakukan untuk mengakomodir jumlah wisatawan yang terus meningkat sejak Komodo di
tetapkan sebagai The New 7 Wonders of Nature, terutama lonjakan tajam jumlah wisatawan yang terjadi pada puncak acara sail
Komodo pada September 2013. Titik perluasan bandara terjadi di tiga tempat yaitu landasan pacu sejauh 300m, yang luasannya
masih masuk dalam Hak Pengelolaan Departemen Perhubungan dan bagian barat bandara yaitu Bukit Binongko dan Bukit Batu. Pada
dua area terakhir dilakukan dengan cara menggusur tanah warga sehingga menuai protes dari masyarakat sebagai pemilik lahan
karena tanpa proses ganti rugi. Dengan metode kualitatif dan pendekatan kritis, kajian ini mampu menunjukkan letak persoalan dan
peta konflik antara pemda dan masyarakat, dimana pada areal bukit Batu dan Bukit Binongko-lah kemudian yang menjadi persoalan
karena tidak ditemukan titik temu sebagaimana masyarakat menuntut ganti rugi.
Kata Kunci: Pengadaan tanah Bandara Komodo, konflik, ganti rugi.

A. Pengantar
Ada ribuan konflik menyangkut persoalan
tanah di Indonesia, khususnya yang langsung
beririsan dengan persoalan-persoalan agraria.
Menariknya, salah satu persoalan pokok
menyangkut konflik struktural yang tersistematis
ditandai dengan kebijakan negara, yakni pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah sering diwarnai dengan dampak
(konflik horizontal) yang tidak bisa diantisipasi
oleh negara sebagai pembuat kebijakan. Ironisnya,
ada banyak konf lik yang diakibatkan oleh
*Staf Badan Pertanahan Nasional RI. ** Staf Pengajar
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

pengadaan tanah untuk kepentingan umum
seperti pembangunan bandara, jalan, waduk,
bendungan, dan pelabuhan, disisi lain muncul
juga konflik yang diakibatkan oleh tidak adanya
kebijakan negara dalam hal “pengadaan tanah
untuk masyarakat” yang membutuhkan, baik
untuk kepentingan pertanian, perkebunan,
pengairan, lahan tinggal (perumahan), dan lainnya. Artinya, dua realitas yang berlawanan itu
mengkonfirmasi bahwa konflik dalam persoalan
tanah semakin tajam karena ketidakseimbangan
dua kebijakan yang dilakukan negara yang saling
menjauh, padahal keduanya sama pentingnya.
Dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dari sisi
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isi dan prosedur sebenarnya jauh lebih detil
karena diatur secara tegas hak-hak dan kewajiban
negara terhadap pihak-pihak terkait dengan
pengadaan tanah, akan tetapi selalu muncul
persoalan akibat tidak adanya keberpihakan, yang
selalu didorong oleh negara adalah “kesepakatan”.
Tak jarang kesepakatan itu menjadi persoalan
baru dalam babak pengadaan tanah karena di
dalam membangun kesepakatan negara memiliki
hak untuk “memaksa”,1 sehingga sering terjadi
kesepakatan yang dipaksakan, artinya ada ruang
memaksakankan kehendak negara atas nama
kepentingan umum. Di sisi lain sering juga
disertai dengan intimidasi atau paksaan demi
tercapainya kesepakatan.
Dalam bahasa hukum, kegiatan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum sering muncul permasalahan karena
adanya pemutusan hubungan hukum antara
orang dengan tanahnya, dimana orang harus rela
kehilangan akses atas tanahnya demi pembangunan, walaupun dengan imbalan ganti rugi.
Namun bagi masyarakat, melepas tanah bukan
persoalan sesederhana yang dibayangkan oleh
negara, karena melapas tanah berarti mencabut
banyak hak warga negara sementara negara hanya
mampu melakukan kompensasi terhadap satu
persoalan, yakni “harga kesepakatan”. Akibat
semua itu, dengan mudah kita akan menemui
banyak persoalan pasca pengadaan tanah bagi
pihak-pihak yang terkait, baik persoalan ekonomi,
sosial, budaya, dan dampak ikutan lainnya seperti
konflik.
Pada periode lalu, ketidakjelasan prosedur
pelaksanaan pengadaan tanah dalam peraturan

1

Pasal 24 UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum disebutkan jika dalam hal
pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti
kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/
Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.

perundang-undangan merupakan salah satu hal
yang dapat menimbulkan masalah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah melalui pelepasan atau penyerahan
hak, dalam keputusan Presiden No. 55 Tahun
1993, maupun yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo. Peraturan presiden
No. 65 Tahun 2006, yang tidak menjelaskan
mengenai prosedur pelaksanaannya. Permasalahan ini semakin kompleks, karena pemerintah
sebagai pengemban tugas negara dihadapkan
pada dua sisi yang saling bertentangan, yaitu pertama, negara menjamin kepastian hak atas tanah
perorangan dan yang kedua, melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Dua sisi
tugas ini sama-sama membutuhkan perhatian
pemerintah, oleh karena itu negara dituntut berlaku adil dalam menjalankannya.
Cukup disayangkan, pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah sulit untuk
“berlaku adil” dalam menjalankan dua peran itu,
sehingga sering menimbulkan persoalan baru
yang semakin menguras perhatian pemerintah.
Ditambah juga dengan hadirnya berbagai pihak
yang selalu kritis terhadap kebijakan yang akan
dilaksanakan. Situsasi tersebut sering memicu
ketegangan dan konflik antara pihak-pihak yang
terlibat di dalamnya. Hal ini pula yang terjadi dalam konteks pengadaan tanah di Kabupaten
Manggarai Barat.
Pasca pembangunan perluasan Bandara Komodo, tampak beberapa persoalan semakin
mengkrucut pada konflik yang meluas dengan
melibatkan banyak aktor. Berbagai upaya yang
dilakukan oleh para pihak tidak mampu menghasilkan solusi yang konkrit untuk pihak-pihak
yang terlibat, ujungnya ada banyak pihak yang
dirugikan akibat pengadaan tanah tersebut.
Persoalan kewenangan dan proses serta prosedur
menjadi persoalan yang penting dalam pembebasan lahan agar para pihak bisa saling memahami
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dan menghindari konflik-konflik yang ditimbulkan. Namun pada kasus Bandara Komodo hal itu
tidak bisa dihindarkan karena para pihak tidak
secara maksimal mengambil peran mencari solusi.
Berdasarkan realitas di atas, penulis ingin
melihat secara jernih berbagai persoalan (khususnya konflik) yang terkait dengan problem
pengadaan tanah untuk untuk perluasan Bandara Komodo. Penulis ingin melihat dari Proses,
prosedur, dan gagasan perluasan bandara dalam
kerangka konflik yang ditimbulkan sebagai akibat
dari kegiatan tersebut. Setidaknya ada dua persoalan dasar yang ingin dijelaskan dalam artikel ini:
pertama proses yang terkait dalam pengadaan
tanah untuk perluasan Bandara Komodo dan
bagaimana konflik itu bisa terjadi dan berlarut
hingga kini.Realitasnya, para aktor atau para pihak
terlibat saling lempar tanggung jawab pasca
pembangunan dan perluasan bandara, hal itu
menimbulkan dampak ikutan yang menjadi problem hingga kini, yakni mengerasnya konf lik
antara warga (pemilik tanah) dengan pemerintah
daerah.
Untuk melihat persoalan pengadaan tanah dan
konflik, beberapa kajian terkait tentang persoalan
tersebut telah banyak dilakukan oleh para peneliti
terdahulu. Akan tetapi khusus Bandara Komoda
masih menjadi kajian yang langka, artinya belum
ada peneliti yang mengkaji berbagai persoalan
kerumitan dan konflik yang melibatkan “warga
vs negara”. Dalam kacamata konflik struktural
sebagaimana Noer Fauzi Rachman2 jelaskan, ia bisa
dimaknai sebagai bagian dari konflik yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan negara, akan tetapi
realitas di lapangan tidak selalu harus dijelaskan
secara struktural, sebab masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kental dengan masyarakat adatnya lebih bisa menjelaskan persoalan itu terjadi

dan muncul hingga tak kunjung selesai. Satu sisi,
masyarakat setempat menyambut dengan
perluasan Bandara Komodo karena kemungkinan akan berdampak bagi peningkatan
pertumbuhan ekonomi masyarakat namun di sisi
lain ada banyak pihak yang dirugikan bahkan
dilanggar hak-haknya.
Beberapa referensi mengenai Pengadaan
Tanah untuk kepentingan umum bisa dijumpai
dibanyak penelitian karena kajian ini menarik
untuk dilakukan terutama menyangkut pemutusan hubungan hukum antara subjek dan objek.
Akan tetapi, sedikit problem karena ternyata
banyak kajian yang muncul terkait dengan prosedur pelaksanaan, masalah ganti rugi, kewenangan pelaksanaannya, ataupun evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah. Artinya jarang kajian
yang langsung membicarakan prolem serius
dalam pengadaan tanah, baik proses maupun
pasca pengadaan tanah. Ada banyak persoalan
dalam pasca pengadaan tanah, misal bagaimana
negara bertanggung jawab atau memikirkan
persoalan sosial ekonomi dan konflik pasca pengadaan tanah, matinya sumber-sumber ekonomi
beberapa pihak akibat pengadaan tanah untuk
kepentingan pembangunan. Wilayah ini masih
luput dari perhatian para peneliti karena banyak
pihak lebih memperhatikan proses dalam pengadaan tanah, prosedur, dan antisipasi konflik yang
akan muncul.
Penelitian Renardy Gabriel Haposan Tambunan3 menunjukkan terdapat pemberian ganti
kerugian yang salah sasaran yakni pada pihak yang
seharusnya tidak menerima ganti kerugian, terdapat sengketa batas, tuntutan ganti kerugian
yang melebihi nilai ekonomis tanah, adanya
tumpang tindih pengakuan hak atas tanah adat,
3

2

Noer Fauzi Rachman, “Rantai Penjelas Konflik-konflik
Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia”,
Bhumi, No. 37 tahun 12, April 2013.
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Renardy Gabriel Haposan Tambunan, “Studi Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Yang Berasal Dari Tanah Milik Adat
Di Kota Jayapura”, Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional, 2005.

548

Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014

sehingga pemberian ganti rugi dobel atas satu
bidang tanah. Disisi lain, banyak alasan pemerintah dikemukakan bahwa problem dalam
pengadaan tanah adalah rendahnya ganti rugi
yang ditawarkan oleh negara. Sementara kajian
Deny Hermawan4 menunjukkan betapa koordinasi antar lembaga begitu penting. Menurut
Hermawan yang mengkaji pengadaan tanah
untuk fasilitas infrastruktur jalan di sebuah wilayah Jawa Barat. Dalam penelitiannya diketahui
bahwa pengadaan tanah dilakukan tanpa koordinasi antara instansi terkait, hal ini juga terjadi
dalam kasus pengadaan tanah untuk perluasan
Bandara Komodo, yang kesemua itu berpotensi
menjadi kasus hukum. Ada kesan Pemda
meremehkan prosedur bahkan bukan sekadar
prosedur dilanggar, namun sering memunculkan
kesepakat-kesepakat baru di luar aturan hukum.
Menarik juga dengan apa yang dikerjakan oleh
Bukhari5 yang mencoba melihat problematika
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Aceh. Sebuah
kesepakatan yang sudah dicapai diawal oleh para
pihak juga berpotensi menimbulkan kekecewaan
dan persoalan baru karena dianggap tidak adil
oleh pihak lain akibat cara-cara dalam mencapai
kesepakatan diangap tidak tepat. Artinya memang
benar bahwa di dalam memutus hubungan
hukum antara subjek dan objek tidaklah mudah,
tidak semata persoalan nilai ganti rugi, namun
juga ada persoalan lain dibalik apa yang menjadi
hak masyarakat selama ini, orang selalu menyebut
dengan “tanah adalah persoalan hidup dan mati
4

Deni Hermawan, “Studi Mengenai Pelaksanaan
Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pelebaran Jalan Umum
Untuk Pembuatan Jalan Layang Di Kota Bandung Provinsi
Jawa Barat”, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Yogyakarta, 2005.
5
Bukhari, “Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Studi Kasus Pada
Pembangunan Kampus Unimal Di Desa Reuleut Timur
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara” Tesis, Universitas Sumatra Utara, 2008.

bagi pemiliknya”.
Kajian pengadaan tanah yang kemungkinan
berpotensi menimbulkan konflik antar instansi
sebagaimana terjadi di Manggarai mirip dengan
apa yang dilakukan oleh Hamsiah6 dengan penelitiannya di Bone. Terdapat konflik kepentingan
antara pihak yang membebaskan dan pihak yang
akan menerima pengadaan tanah, sehingga
keputusan yang dikeluarkan menguntungkan
pihak yang menerima pengadaan tanah.
Persoalan ganti rugi sering menjadi persoalan
konflik dalam pengadaan tanah akibat kesepakatan yang tidak tercapai antara dua belah pihak.
Hal ini juga dapat dilihat dalam kajian Azwir7
dalam penelitiannya tentang pengembangan
Bandara Sultan Iskandar Muda Provinsi Aceh.
Dalam penelitiannya ditemukan penolakan
masyarakat terhadap ganti rugi tanah yang
diberikan akibat pelaksanaan pengadaan tanah
yang tidak sesuai prosedur dalam peraturan
perundang-undangan, yaitu penetapan ganti rugi
sepihak oleh pemerintah tanpa melalui musyawarah. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus
perluasan Bandara Komodo.
Ketidakjelasan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dalam peraturan perundang-undangan juga merupakan hal yang dapat menimbulkan persoalan dalam pengadaan tanah sebagaimana dikaji oleh Sugiarto.8 Dalam penelitiannya tentang problematika hukum pemberian
6

Hamsiah, “Studi Tentang Pemberian Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pengkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Di Kelurahan Ronrae, Kecamatan
Tanotte Riantang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi
Sulawesi Selatan” Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional, 2004.
7
Azwir, “Pelaksanaan Ganti Rugi Hak Atas Tanah
Untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandara Sultan
Iskandar Muda provinsi aceh” Tesis, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, 2009.
8
Sugiarto,”Problematika Hukum Dalam Pemberian
Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pengembangan
Landasan Pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang”,Tesis,
Universitas Dipponegoro Semarang, 2010.
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ganti rugi pada kasus pengembangan landasan
pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang,
ditemukan adanya persoalan dalam pelaksanaan
pengadaan tanah melalui pelepasan atau penyerahan hak atau pencabutan hak. Hal itu akibat
ketidakjelasan dalam keputusan Presiden No. 55
Tahun 1993, maupun yang diatur dalam Peraturan
Presiden No. 36 tahun 2005 jo. Peraturan presiden
No. 65 Tahun 2006, yang mana tidak menjelaskan
mengenai prosedur pelaksanaannya.
Beberapa kajian di atas berbeda dengan penelitian ini, tidak saja persoalan lokasi, namun juga
yang lebih mendasar adalah kasus Manggarai
dalam konteks perluasan Bandara Komodo terdapat dua persoalan serius, pertama pengadaan tanah
menyimpang dari prosedur dan meniadakan
pihak-pihak lain yang seharusnya terlibat dalam
prosesnya, kedua adalah terjadinya penggusuran
tanah warga untuk perluasan tanpa ganti rugi
yang mengakibatkan konflik dan ketegangan.
Secara teoritis, dalil kajian pengadaan tanah
adalah berangkat dari dalil pokok Hukum Pertanahan Adat Indonesia, dari sana kemudian lahir
hak keperdataan adat. Hak keperdataan warga
masyarakat hukum adat atas tanahnya merupakan suatu hak dasar yang bersifat asasi, tidak boleh
dilanggar sewenang-wenang oleh warga masyarakat maupun penguasa hukum adat, baik itu
mencabut ataupun menjual hak miliknya kepada
pihak luar, yang berakibat terjadinya pemutusan
hak kekuasaan masyarakat.9
Hak untuk mengatur bumi, air, ruang angkasa
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
telah dituangkan dalam Pasal 2 UUPA. Pasal ini
sering dimaknai sebagai dasar terbentuknya Hak
Menguasai “tanah” oleh negara. Dalam konteks
ini, negara berwenang mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, orang dengan
orang dan perbuatan hukum antara orang
9

Herman Soesangobeng, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori
Hukum Pertanahan dan Agraria, STPN Press, 2012, hlm.
234, 235.
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dengan orang dengan tanah. Selanjutnya dalam
Pasal 4 ayat 1 dan 2 memberi ruang agar Hak
Menguasai Negara tersebut dapat diberikan
dengan hak atas tanah pada orang-orang maupun
badan hukum.
Negara mencoba mendefinisikan kepentingan
umum sebagai kepentingan banyak orang,
sehingga sektor-sektor yang berkaitan dengan
kepentingan umum harus dikuasai oleh Negara.
Pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan kepentingan negara, bangsa dan bersama
dari rakyat, dapat diartikan sebagai kepentingan
dimana mencakup kepentingan orang banyak
dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Dengan
logika itu pula, kemudian muncul Instruksi
Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Bendabenda Yang Ada Di Atasnya. Dalam instruksi ini
dijelaskan secara detil dengan apa yang disebut
kepentingan umum yang salah satunya merujuk
pada pembangunan nasional.10
Faktanya, demi pembangunan negara dengan
mudah mengambil hak dari warganya, sehingga
terkadang konflik muncul. Negara gagal memahami denyut nadi masyarakat karena mencoba
menempatkan kata “pembangunan sebagai hukum”. Padahal kita paham, sekalipun terjadi proses-proses kompromi dalam pembebasan lahan
pada akhirnya tetap akan menghasilkan kondisi
yang berbeda dengan situasi semula.11
B. Tanah Bandara Komodo dan Gagasan
Perluasan Bandara
Kehidupan sosial budaya masyarakat Manggarai Barat dapat dilihat dari berbagai adat kebiasaan
yang masih lestari dalam keseharian masyarakatnya sebagai warisan nenek moyang sebelum10

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda
Yang Ada di Atasnya, Pasal 1 ayat (1).
11
Rusdi, Konflik Sosial Dalam Proses Ganti Rugi Lahan
dan Bangunan Lumpur Lapindo, STPN Press, Yogyakarta,
2012, hlm. 23.
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nya. Secara umum kebudayaan masyarakat adat
Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai
Timur sama, dengan sebutan Nuca Lale dan
wilayahnya “Wae Mokel Awo Selat Sape Sale Tanah
Manggarai” (sebelah Timur Wae Mokel sebelah
Barat Selat Sape Tanah Manggarai) yang mencakup wilayah ketiga kabupaten ini, yaitu Kabupaten
Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan
Kabupaten Manggarai Timur, dimana struktur
masyarakat adat, wilayah adat, dan hukum
adatnya sudah ada, jauh sebelum pemerintah
kolonial masuk ke wilayah Manggarai dengan
istilah “gendang one lingko pe’ang” (gendang di
dalam tanah adat di luar).
Terbentuknya struktur elite adat yang ada di
Manggarai tidak lepas dari campur tangan pemerintah Kolonial Belanda, yang mengangkat raja
Manggarai. Raja kemudian mengangkat Dalu
(hamente), dan Dalu membentuk Gelarang yang
fungsinya membagi-bagi tanah adat atau lingko
pada setiap kampung dengan tujuan untuk menarik pajak, yang mana sesungguhnya pada setiap kampung tersebut sudah terlebih dahulu ada
pemimpin sebagaimana telah diuraikan di atas.
Sementara pola perkampungan tradisional
Manggarai (beo) berbentuk lingkaran yang
melambangkan suatu keutuhan atau persatuan.
Pada bagian tengah kampung biasanya terdapat
tempat yang rata seperti meja yang terbentuk dari
susunan batu yang digunakan sebagai altar atau
meja persembahan dalam upacara adat, yang di
tengahnya ditanam pohon (langke), altar ini
disebut juga compang,12 dan rumah adatnya
dengan dinding berbentuk lingkaran, tutupan
atap kerucut, yang melambangkan persaudaraan
dan kekeluargaan. Rumah adat disebut juga
mbaru gendang, dan setiap mbaru gendang mempunyai tanah adat atau tanah ulayat yang disebut
lingko (uma lodok ata do) yang digarap berdasar-

12

Nggoro Adi M, Budaya Manggarai Selayang
Pandang, 2006, Ende: Nusa Indah, hlm. 34.

kan hasil kesepakatan bersama.13
Masyarakat adat adalah kelompok yang ikut
andil dalam menyumbang pemberian tanah adat
kepada pemerintah untuk kepentingan pembangunan, termasuk sejarah tanah Bandar Udara
Komodo. Bandara ini dahulu disebut Bandar
Udara Mutiara II14, dimulai pada tahun 1958 yaitu
pada saat terbitnya Undang-undang Nomor 64
tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa
Tenggara Timur pada tanggal 11 Agustus 1958,
yang berdampak pada rencana pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai. Tahun 1961 Persekutuan adat Nggorang menyerahkan tanah seluas
± 70 ha, untuk persiapan pemekaran wilayah
Kabupaten Manggarai.
Pada tahun 1984 persekutuan adat Nggorang,
melalui Kepala Persekutuan Adat menyerahkan
tanah yang rencananya seluas ±380 ha15, yang
mencakup Lengkong Sernaru, Lengkong Sarakera, Lengkong Wae Kelambu dan Lengkong
Rangko16 untuk pemekaran wilayah Kabupaten
Manggarai. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1984
dilakukan pengukuran tanah seluas 79,66 oleh
Kantor Agraria yang dikepalai oleh Achmad Musa
untuk pembangunan lapangan terbang Mutiara
II yang semula merupakan tanah perkampungan
masyarakat adat Wae Kelambu. Masyarakat
tersebut kemudian dipindahkan oleh pemerintah
ke daerah pemampatan di Desa Batu Cermin17.
Masih dalam tahun yang sama, pada tanggal 21
Oktober 1984, kepala persekutuan Adat Nggorang
kembali menyerahkan tanah untuk perluasan
Bandara Mutiara, yang mana berdasarkan hasil
13

Ibid.,hlm. 39.
Wawancara dengan Abdulah Nur, tanggal 20 Februari
2014, di Labuan Bajo.
15
Wawancara dengan Vinsensius Eso, tanggal 16 Maret
2014, di Labuan Bajo.
16
Wawancara dengan Marselinus Bandur, Lengkong
adalah wilayah adat didaerah Manggarai Barat, 11 Maret 2014.
17
Wawancara dengan Vinsensius Eso, tanggal 16
Maret 2014, di Labuan Bajo.
14
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pengukuran dari Kantor Agraria seluas 15,34 ha
untuk perluasan Bandara. Wilayah bandara berada di lengkong Serakera, sehingga total luasan
tanah bandara menjadi 95 ha dari yang direncakan 380 ha.18
Pada tahun 1991, Persekutuan Masyarakat Adat
Nggorang melalui kepala persekutuan adatnya
yaitu Haji Ishaka, melakukan pengukuhan kembali penyerahan tanah yang dilakukan pada tahun
1984 dalam rangka pemekaran wilayah tersebut,
dengan luas 328,7 ha, dari rencana semula ± 380
ha. Sampai pada tahun 1991, luasan pasti penyerahan tanah dalam rangka pemekaran wilayah
tersebut adalah 328,7 ha, termasuk di dalamnya
adalah tanah bandara seluas 95 ha.19
Pada tahun 1994 tanah bandara dimohonkan
“sertipikat” hak atas tanahnya, maka diterbitkan
“sertif ikat” oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai pada tanggal 4 Februari 1994, dengan
jenis hak yaitu Hak Pengelolaan No.00001 An.
Departemen Perhubungan, dengan luas 95.2ha
dengan jumlah pilar sebanyak XVI buah, berdiri
di dalam titik batas bidang tanah. Sertipikat tersebut ditandatangani oleh Lucas Lada dengan nomor seri blangko AE. 369103. Tanah tersebut
masuk dalam wilayah kelurahan Wae Kelambu,
dengan batas-batas:
a. Sebelah Utara adalah tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai;
b. Sebelah Selatan adalah tanah Pemerintah
Daerah Tingkat II Manggarai;
c. Sebelah Timur adalah adalah tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai;
d. Sebelah Barat adalah tanah adat.20
Persoalan muncul karena menurut salah satu
ahli waris pemilik tanah (Darius Djabut), penser18

Dokumen Pelepasan Tanah Hak Adat Nggorang
Kepada Dirjen Perhubungan Udara, Ruteng,1984.
19
Wawancara dengan Vinsensius Eso dan Marselinus
Bandur, 16 Maret 2014, di Labuan Bajo.
20
Salinan Dokumen Sertipikat Hak Pengelolaan No.
00001 An. Departemen Perhubungan, 1994.

551

tipikatan tanah tersebut di atas pada tahun 1994
yang dilakukan oleh pihak pengelola Bandara
Komodo dan Kantor Pertanahan Kabupaten
Manggarai tanpa melibatkan pemilik tanah yang
berbatasan untuk menunjukkan batas bidang
tanahnya.21 Ketidakterlibatan para pemilik tanah
yang berbatasan dengan bandara itu kemudian
menjadi bagian dari beberapa persoalan tentang
status dan batas tanah Bandara Komodo. Di luar
persoalan tersebut, masih juga terdapat beberapa
hal ketidakjelasan tanah di barat Bandara Komodo. Kondisi tersebut kemudian memunculkan
konflik pada tanah bagian barat Bandara Komodo
yang berbatasan dengan tanah warga. Hal itu juga
yang menyebabkan ketidakpastian batas dan
saling klaim para pihak. Anehnya, ditengah ketidakjelasan batas itu pihak Pemda Manggarai
melakukan penggusuran lahan tanpa ganti rugi
atau menyelesaikan batas terlebih dahulu.
Jika dirunut dari awal sejarah tanahnya, pada
tahun 1991, Haji Ishaka sebagai fungsionaris adat
Nggorang menyerahkan tanah seluas 60.000m²
kepada lima puluh sembilan orang atas nama
Bahrudin Waru, dkk., termasuk di dalamnya terdapat nama Darius Djabut, yang saat ini menjabat
sebagai ketua FWPL (Forum Masyarakat Pemilik
Lahan Bandara Komodo) yang sedang berkonflik
dan melakukan penuntutan ganti rugi. Dari tanah
yang diserahkan 60.000m² ternyata dalam catatan
daftar nominatif dari Kantor Camat Komodo,
luasan tanah tersebut seluas 20.000m² An. Darius
Djabut, dkk.,22 padahal seharusnya tanah tersebut
luasnya adalah 60.000m². Ketidaksesuaian ini
disebabkan oleh kekeliruan surat penyerahan
tanah yang disampaikan ke Kantor Camat Komodo, yang mana surat penyerahan yang disampaikan adalah surat penyerahan yang sebenarnya
tidak berlaku.
21

Wawancara dengan Darius Djabut, di Labuan Bajo
Tanggal 17 Maret 2014.
22
Salinan dokumen Daftar Nominatif Pemilik lahan di
wilayah Perluasan bandara sesuai berkas/info yang masuk
ke Kantor Camat Komodo.
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Menurut penuturan Haji Ramang Ishaka,
pada tanggal 1 Desember 1991, Ishaka dan Bapak
Haku Mustafa selaku fungsionaris adat Nggorang, menyerahkan tanah seluas ± 60.000m² pada
An. Bahrudin Waru, dkk. (59 orang) diketahui
oleh Kepala Desa Labuan Bajo, Haji Kuba Usman.
Surat penyerahan ini berdasarkan keterangan dari
Haji Ramang Ishaka, yang merupakan fungsionaris adat saat ini, juga merupakan perbaikan
surat penyerahan yang dibuat satu hari sebelumnya oleh Umar Ishaka yang adalah kakak
kandung Haji Ramang Ishaka, yang menyerahkan tanah seluas ± 20.000m² di lokasi yang sama
kepada 59 orang yang sama, yang disahkan oleh
Kepala Desa Wae Kelambu. Hal itu sebenarnya
jelas tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, pertama, penyerahan yang dibuat oleh Umar Ishaka
tidak mempunyai kekuatan hukum sebab pada
saat itu belum ada penyerahan kewenangan dari
Ishaka kepadanya, kedua, penyerahan yang
dibuat oleh Umar Ishaka disahkan oleh Kepala
Desa Wae Kelambu, hal ini tidak dibenarkan
karena tanah yang diserahkan tersebut masuk dalam wilayah Desa Labuan Bajo sekarang Kelurahan
Labuan Bajo bukan wilayah Desa Wae Kelambu,
sehingga Kepala Desa Wae Kelambu tidak berwenang menyerahkan tanah tersebut.23 Itulah awal
dari persoalan tanah sebelah barat bandara yang
hingga kini menjadi persoalan.
Pada saat status hak tanah tersebut belum
selesai, pemda memiliki gagasan untuk meluaskan Bandara Komodo, akibat meningkatnya
jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Bandara Komodo mengalami beberapa kesulitan untuk melayani wisatawan. Realitas itu akhirnya membuat
pihak Pemda dan pengelola bandara untuk meluaskan Bandara Komodo. Awalnya muncul gagasan
agar memperluas atau memperbanyak lalulintas

penerbangan, namun solusi itu dianggap tidak
mampu mengatasi kendala yang dihadapi. Hal
itu karena pesawat yang mendarat tetap pesawat
kecil dan tidak mampu mengangkut penumpang
dalam jumlah besar, sebab problem utamanya
adalah ukuran Bandara Komodo yang kecil
sehingga hanya dapat disinggahi pesawat-pesawat
kecil. Puncaknya, ketika Komodo ditetapkan
sebagai The New 7 Wonnders of Nature, yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah wisatawan
yang akan singgah di Manggarai Barat.
Kondisi yang tidak seimbang antara jumlah
wisatawan yang berkunjung dan fasilitas yang
tersedia menimbulkan pemikiran pemerintah untuk memperluas bandara, agar pesawat yang lebih
besar dapat mendarat di Bandara Komodo. Rencana perluasan ini semakin dikebut dan dipercepat
menjelang peresmian Sail Komodo pada tanggal
14 September 2013 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan
menggunakan pesawat kepresidenan jenis Boeing
737-500, selain itu agar pesawat-pesawat besar
dapat beroperasi untuk dapat mengakomodir
seluruh wisatawan pada saat itu.
Selain perluasan bandara sebagaimana tujuan
tersebut di atas, hal lain yang harus dipertimbangkan adalah peningkatan keselamatan penerbangan dan meminimalisir obstacle24 yang ada di
sekitar bandara, maka perluasan tidak hanya
dilakukan pada landasan pacu, tetapi juga dilakukan pada titik-titik tertentu di sekitar bandara yang
dianggap dapat membahayakan keselamatan
penerbangan dan meningkatkan obstacle. Perluasan inilah yang kemudian menjadi titik persoalan
karena menggusur tanah warga yang belum jelas
statusnya sebagaimana dijelaskan di atas.
Berdasarkan kondisi tersebut, Kepala Kantor
Bandara Komodo berkirim surat kepada Peme24

23

Wawancara dengan Haji Ramang Ishaka, tanggal 21
Mei di Yogyakarta.

Obstacle adalah hambatan yang ditemui dalam
pemasangan wireless link berupa gunung, bukit atau
pohon,http//goole.wiranet. co.id/dukungan/faq, (diunduh
tanggal 9 Juni 2014).
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rintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada
tanggal 14 Maret 2013, tentang Permasalahan
Bandara Komodo dan surat pada tanggal 10 April
2013, perihal Hasil Survey Kondisi Obstacle di
Bandara Komodo, yang mana berdasarkan surat
tersebut, selain perpanjangan landasan pacu
pesawat, titik yang dapat meningkatkan obstacle
adalah pada bagian utara Bandara Komodo yaitu
daerah Bukit Klumpang, sehingga perlu dilakukan pemotongan pada bukit tersebut. Pada Bukit
Kelumpang tidak memunculkan banyak persoalan, namun pada Bukit Binongko dan Bukit Batu
yang tergusur menyisakan persoalan akibat tidak
tercapainya kesepakatan kedua belah pihak.
C. Konflik dan Pembebasan Lahan
Bandara Komodo
Proses Pelaksanaan Pembebasan tanah Bukit
Klumpang berdasarkan Kerangka Acuan Kerja
(KAK) Pembebasan Lahan Untuk Perluasan
Bandara Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
KAK menyebut, dalam rangka perluasan Bandara
Komodo dan peningkatan keamanan penerbangan serta meminimalisir obstacle, maka perlu
diadakan pembebasan lahan yang kemudian
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Manggarai Barat terhadap lahan seluas 54.453m²
dengan biaya sebesar 1.7 milyar.25 Menurut keterangan Marselinus Bandur, besaran nilai ganti
rugi permeter diambil dari NJOP (Nilai Jual Objek
Pajak) terendah yang ada pada kawasan yang
dibebaskan tersebut, kebijakan itu diambil oleh
pemda karena keterbatasan dana yang dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.26
Keputusan pengadaan tanah di Kabupaten
Manggarai Barat dianggap sebagai suatu yang
tidak bisa ditawar. Kondisi mendesak dianggap
25

Salinan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pembebasan Lahan Untuk Perluasan Bandara Komodo
Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 1 Februari 2013.
26
Wawancara dengan Marselinus Bandur, di Labuan
Bajo 11 Maret 2014.
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sebagai tindakan yang perlu dilakukan dalam
rangka perluasan Bandar Udara Komodo demi
mendukung kegiatan sail Komodo,27 terutama
pada puncak pelaksanaannya yang diresmikan
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada
tanggal 14 September 2013. Pada saat itu kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara meningkat tajam, namun tidak didukung
oleh infrastruktur yang memadai terutama
bandara, yang hanya dapat mendaratkan jenisjenis pesawat kecil dengan jumlah penumpang
terbatas. Disamping itu kedatangan presiden pada
puncak acara tersebut akan menggunakan pesawat kepresidenan jenis boeing 737-500, sehingga
gagasan tentang pembangunan perluasan bandara pun dipercepat untuk mendukung kesuksesan acara tersebut.28
Tuntutan percepatan pembangunan tersebut,
tentunya harus didukung dengan percepatan
pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, sehingga
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat,
mengambil langkah melaksanakan kegiatan
pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan tersebut.
Pelaksanaan pembangunan perluasan Bandara
Komodo dilakukan pada tiga lokasi, yang pertama,
pada area perpanjangan landasan pacu sejauh 300
meter, sehingga panjang landasan menjadi 2100
meter dari panjang landasan semula 1800 meter,
dimana lokasi ini masih ada dalam area Hak
Pengelolaan No. 00001 yang diterbitkan An. De27

Sail Komodo merupakan event internasional yang
diikuti peserta dari berbagai negara seperti Malaysia,
Australia,Belanda,Thailand,Fhilipina,Amerika Serikat dan
sebagainya, yang merupakan bentuk komitmen pemerintah
untuk menjadikan wisata bahari Nusa Tenggara Timur
(NTT) menjadi salah satu destinasi utama wisata dunia, yang
dapat berpengaruh pada peningkatan kesejateraan
masyarakat setempat,(www.indonesiatravel.com, diunduh
tanggal 8 Mei 2014, pukul 13 WIB).
28
I Made Ashdiana, “Jelang Sail Komodo Perluasan
Bandara Dikebut” http://travel.kompas.com/read/2013/
09/03/Jelang.Sail.Komodo.Perluasan.Bandara.Dikebut,
diakses pada tanggal 21 November 2013, pukul 11.15 WIB.
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partemen perhubungan sebagai pihak pengelola
Bandara Komodo.
Lokasi perluasan bandara yang kedua berada
di bagian utara Bandara Komodo tepatnya di
Bukit Klumpang, perolehan tanahnya dilakukan
melalui prsoses pelepasan hak milik masyarakat
Wae Kesambi, seluas 54.543 m², dengan ganti rugi.
Dan menjadi “tradisi” negara dalam pembebasan
lahan warga, ganti rugi menggunakan dasar NJOP
terendah yang ada di sekitar lokasi, bukan harga
pasar yang sedang berlaku. Sedangkan lokasi perluasan bandara yang ketiga berada pada bagian
barat Bandara Komodo tepatnya pada Bukit
Binongko dan Bukit Batu, yang mana kegiatan
pembangunannya dilaksanakan tanpa ada kejelasan ganti rugi tanah pada masyarakat, sehingga
memunculkan persoalan panjang hingga kini.

Akibat penolakan itu, hingga hari ini perluasan
Bandara Komodo menyisakan persoalan yang ruwet, bahkan konflik dan ketegangan antara warga
dengan pemda telah terjadi karena tidak bertemunya kesepakatan antara dua pihak. Persoalan lain
juga kemudian muncul karena dari sisi prosedur
ditengarai pembebasan lahan tersebut tidak sesuai
dengan aturan main yang seharusnya ditempuh.
Dalam pembebasan lahan untuk kepentingan
umum semestinya memperhatikan hak-hak yang
bersifat administratif dan prosedural. Pada prakteknya, Pemda Manggarai Barat telah melakukan
beberapa kekeliruan secara prosedur: tidak berdasarkan dokumen perencanaan; tidak dilakukan
sesuai dengan alur proses sebagaimana mestinya
sesuai ketentuan yang berlaku; ketidaktepatan
sumber dana pembebasan lahan; salah kewenangan pelaksana kegiatan; adanya ketidaksesuaian penentuan besar nilai ganti rugi; dan tidak
dibentuk panitia pelaksana pengadaan tanah. Halhal mendasar ini ternyata tidak dilakukan oleh
pemda sehingga potensi bermasalahnya dikemudian hari semakin besar, apalagi penggusuran
bagian barat Bandara Komodo menyisakan konflik dengan warga masyarakat.
Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan

Gambar 1: Gambaran Umum Posisi Lokasi
Pengadaan Tanah dan Penggusuran. Sumber:
Citra Goole Earth

prosedur pengadaan tanah, hal itu disebabkan ka-

Secara historis, data di lapangan ditemukan
bahwa tanah bagian barat Bandara Komodo adalah milik masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pemilik Lahan Bandara Komodo
(FWPL) yang dikoordinir oleh Darius Djabut. Tanah itu diperoleh dari penyerahan tanah oleh
fungsionaris adat Nggorang pada tahun 1991. Ketika digusur, masyarakat melakukan protes keras
pada pemerintah karena mereka kehilangan tanah
tanpa ganti rugi. Masyarakat bahkan sempat menawarkan solusi konkrit dengan tuntutan ganti rugi
sebesar Rp. 400.000/m² sesuai harga pasar tanah
setempat, namun pemerintah tidak memenuhi.

tidak memahami prosedur pelaksanaan penga-

rena keterbatasan Sumber Daya Manusia, bahkan
banyak orang-orang yang dilibatkan di dalam tim
daan tanah; kurangnya koordinasi antara instansi
terkait yang berdampak pada kesalahan kewenangan pelaksanaan pengadaan tanah, maupun
sumber dana yang digunakan dalam pembebasan
tanah tersebut; keterbatasan waktu dan desakan
percepatan pembangunan yang berdampak pada
pelaksanaan pembebasan tanah yang dipercepat,
serta tanpa memperhatikan alur pelaksanaan yang
seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di luar semua itu, ada kebijakan politik pemda
yang tidak hati-hati dan bisa berkonsekuensi
hukum atas apa yang dilakukannya.
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1. Pembebasan Tanah Bukit Klumpang
Kegiatan pembebasan tanah di Bukit Klumpang, dapat berjalan hingga proses pembangunannya tanpa ada masyarakat yang melakukan protes, walaupun ganti rugi yang diberikan
atas tanah tersebut diambil berdasarkan NJOP
terendah yang ada di lokasi. Menurut beberapa
dokumen, tanah yang dibebaskan ini merupakan
tanah yang sebenarnya milik Departemen Perhubungan dengan status Hak Pengelolaan. Akan
tetapi, realitasnya tanah tersebut telah diduduki
oleh warga masyarakat. Atas rencana perluasan
bandara, tanah tersebut kemudian dibebaskan
oleh pemda. Sebenarnya ada seuatu yang mengganjal dalam peristiwa tersebut, sebab dalam peta,
tanah tersebut adalah tanah Hak Pengelolaan
milik Departemen Perhubungan, tapi mengapa
bisa diduduki warga dan kemudian dibebaskan?
Ketika penulis mencoba lebih jauh menelusuri
status dan riwayat tanah, pihak pemda keberatan
membuka data para penerima ganti rugi, apalagi
ketika penulis berhasil menunjukkan peta Hak
Pengelolaan tanah tersebut.29 Artinya ada hal-hal
yang sebenarnya ditutupi oleh pihak pemda,
sebab muncul pertanyaan besar, mengapa warga
tidak melakukan protes ketika hanya diganti rugi
sesuai NJOP, padahal harga pasar jauh di atas
NJOP, dan bagaimana bisa terjadi tanah Departemen PU dengan Hak Pengelolaan dikuasai warga,
dan siapa sebenarnya mereka yang menguasai
tanah tersebut. Dalam penelusuran data ini,
penulis belum berhasil mengidentif ikasi orangorang yang menerima ganti rugi atas tanah tersebut, karena pihak pemda keberatan untuk
membuka datanya, sementara saat data awal ini
penulis dapatkan sudah tidak memiliki waktu
untuk menelusuri langsung ke lapangan.
Secara teoritis, apalagi terkait keadilan hak
warga masyarakat, bahwa ganti rugi diambil dari
29

Wawancara dengan Edeltrudis Baben, di Labuan
Bajo, tanggal 10 Maret 2014.
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NJOP terendah sedangkan ganti rugi yang seharusnya diberikan berdasarkan penilaian yang
dilakukan oleh penilai independen, namun
kenyataannya ganti rugi diterima masyarakat, dan
terjadi kesepakatan antara masyarakat dengan
pemerintah tanpa sebuah pertanyaan lebih jauh.
Ada kejanggalan yang perlu lebih jauh dijelaskan
oleh pemda, karena beberapa hal yang tidak wajar
terjadi.30
Dalam sedikitnya informasi yang penulis
dapatkan di lapangan, menurut Abdullah Nur:
“Pada awalnya masyarakat keberatan dan menuntut
ganti rugi sesuai harga pasar yaitu Rp. 300.000.sampai Rp. 400.000.- ribu permeter, kalo ada
masyarakat yang keberatan kita kembali ke ranah
hukum UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan
tanah untuk kepentingan umum, ketika masyarakat
keberatan dan tidak mengijinkan tanahnya untuk
kepentingan umum sementara kebutuhan tanah
mendesak untuk pembangunan, maka diproses
dengan gugatan di pengadilan dan ganti rugi
dititipkan di pengadilan dan tanahnya tetap digunakan
untuk kepentingan umum”31
Dari pernyataan tersebut di atas, bahwa ada
suatu sikap yang diambil oleh pemerintah dengan
memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat
mengenai penafsiran UU No. 2 tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, dimana bahwa penitipan

30

Menurut beberapa informasi yang kami peroleh,
orang-orang yang menduduki tanah bukit kelumpang adalah
para pejabat setempat, hal itu pula yang menyebabkan relatif
lebih mudah penyelesaiannya. Akan tetapi posisi ini bukan
isu utama, tetapi status tanahlah yang menjadi penting untuk
dilihat lebih jauh, sebab perpindahan tanah ke para pemilik/
masyarakat menimbulkan pertanyaan besar, karena tanah
tersebut seharusnya tak perlu dilakukan pembebasan, sebab
statusnya masuk pada Hak Pengelolaan No. 00001 yang
diterbitkan An. Departemen perhubungan sebagai pihak
pengelola Bandara Komodo. Data ini terkonfirmasi oleh
narasumber dengan adanya sertifikat HPL, akan tetapi tidak
mau menjelaskan lebih jauh tentang kedudukan pasti tanah
tersebut.
31
Wawancara dengan Abdullah Nur, di Labuan Bajo,
tanggal 20 Februari 2014.
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ganti rugi di pengadilan atau lembaga konsinyasi
tidak mudah, tetapi melalui suatu proses yang
panjang dan untuk tanah-tanah dengan kriteria
tertentu, sebagimana dimuat dalam Pasal 37 ayat
(2) huruf e, dan bahwa gugatan sebagaimana
dimaksud adalah gugatan dari pihak masyarakat
pemilik tanah dan masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah tersebut, bukan dari pihak
pemerintah kepada pihak masyarakat pemilik
tanah. Apalagi pemda dalam pengadaan tanh ini
tidak sepenuhnya menggunakan UU No. 2 tahun
2012. Dalam konteks ini ada sikap kelompok pemerintah untuk mendominasi kelompok lain yaitu
kelompok masyarakat sehingga terjadi kesepakatan ganti rugi tanah secara sepihak. Metode ancaman digunakan dalam rangka untuk kepentingan melancarkan upaya pemerintah mendapatkan lahan masyarakat, sementara masyarakat
tidak memahami tentang aturan dan prosedur
yang harusnya dilakukan. Ketidaktahuan masyarakat dijadikan sebagai cara untuk melakukan
tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan
hukum demi tercapai tujuan tertentu.
2. Penggusuran dan Konflik Tanah Bukit
Binongko dan Bukit Batu
Pelaksanaan pembangunan perluasan bandara
dengan tujuan sebagaimana telah dijelaskan
diawal, tidak hanya dilakukan pada tanah yang
sudah dibebaskan, tetapi juga penggusuran
dengan tujuan perluasan pembangunan Bandara
Komodo yang dilakukan pada bagian barat bandara yaitu pada sebagian area Bukit Binongko
hingga Bukit Batu.
Jika di Bukit Pelumpang telah dilakukan
pembebasan, hal berbeda terjadi di Bukit Binongko. Pembebasan tanah pada bagian barat Bandara
Komodo, tepatnya pada area Bukit Biongko dan
Bukit Batu, belum dilaksanakan. Masyarakat yang

tanah tersebut. Hal ini dibenarkan oleh pihak
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai
Barat.32 Ganti rugi belum diberikan karena kedua
belah pihak saling mengklaim status kepemilikan
atas tanah tersebut, selain itu keterbatasan biaya
karena tingginya harga tanah yang dituntut oleh
masyarakat yaitu Rp. 400.000/m² yang tidak dapat
dipenuhi pemerintah daerah, karena harga tersebut menurut pemerintah merupakan harga yang
tidak wajar dan jauh di atas NJOP di daerah tersebut. Meskipun demikian tanah tersebut telah
digusur untuk kepentingan pembangunan perluasan Badara Komodo.
Pada tanggal 4 Maret 2013, masyarakat yang
memiliki tanah di sekitar Bandara Komodo
diundang oleh pihak pemerintah daerah untuk
menghadiri rapat. Pertemuan itu untuk sosialisasi
dan pemberitahuan akan kepastian perluasan
bandara yang akan dilaksanakan serta musyawarah ganti kerugian atas tanah masyarakat yang
terkena perluasan tersebut. Rapat dihadiri juga
oleh para pihak dari instansi-instansi terkait yang
langsung dipimpin oleh Bupati Manggarai Barat,
namun dalam rapat tersebut ternyata tidak
disinggung tentang ganti kerugian atas tanah
masyarakat, padahal sebelumnya diagendakan
untuk membicarakan persoalan ganti rugi. Artinya, menurut pengakuan warga perwakilan
pemilik tanah, tak pernah ada pembicaraan dalam
rapat tersebut tentang ganti rugi.
Pada tanggal 26-27 Juli 2013 lahan masyarakat
digusur tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
kepada masyarakat dan tanpa ada proses pembicaraan ganti rugi tanah masyarakat terlebih
dahulu, sebagaimana pernah dijanjika. Area atau
tanah yang digusur adalah bukit Binongko dan
Bukit Batu, berada pada posisi sebelah Barat Pilar
XV, XVI dan pilar I batas bidang tanah Hak Pengelolaan No. 00001 yang diberikan pada Departemen

mengaku sebagai pemilik lahan, yang tergabung
dalam Forum Masyarakat Pemilik Lahan Bandara
Komodo (FWPL) belum menerima ganti rugi atas

32

Wawancara dengan Marselinus Bandur, 16 Maret
2014, di Labuan Bajo.
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Perhubungan sebagai pengelola Bandara Komodo. 33 Tampaknya Pemda menyederhanakan
dengan menganggap masyarakat akan menuruti
apa yang diinginkan. Sesuatu yang sulit diterima
oleh masyarakat adalah tindakan pemerintah
dengan menggusur tanah warga padahal upayaupaya menuju kesepakatan belum berhasil
dilakukan, bahkan tidak pernah membicarakannya. Hal ini tentu saja menimbulkan gejolak
antara pemda dengan warga karena pemerintah
dianggap arogan dan menggunakan kekuasaan
yang dimiliki. 34
Pada saat penggusuran diwarnai dengan pertengkaran dan adu mulut antara masyarakat dan
pihak yang menggusur lahan tersebut, karena di
atas tanah sudah terdapat tanaman masyarakat
seperti pisang, mangga, dan tanaman lainnya,
namun adu mulut dapat diredakan dan penggusuran tetap dilaksanakan karena pihak Pemerintah Daerah Manggarai Barat menurunkan Polisi
Pamong Praja untuk mengendalikan situasi
tersebut.35
Penggusuran tersebut pertama kali dilaksanakan oleh PT. Floresco kemudian dilanjutkan
oleh PT. Bumi Indah, dengan kantor pusat PT.
Bumi Indah yang berkedudukan di Wae Kabula
Pulau Sumba sebagai pihak yang akan membagun
perluasan bandara. Menurut Agus, salah satu
pekerja PT. Bumi Indah, bahwa penggusuran
dilakukan di luar pagar lama Bandara Komodo,
yang juga dibenarkan oleh Longginus, salah satu
pegawai kantor Bandara Komodo. Penggusuran
dalam area pagar bandara dilakukan dengan tujuan perluasan, sedangkan penggusuran yang
dilakukan pada bagian luar pagar bandara pada

33

Dokumen penelitian, Salinan Surat Ukur No. 46/1994
diseuaikan dengan Peta Sket Lokasi Lereng Gunung Rita
sampai dengan Tanah Genang Tahun 1990.
34
Wawancara dengan Lukas Ladja, di Labuan Bajo 14
Maret 2014.
35
Wawancara dengan Lukas Ladja, di Labuan Bajo 14
Maret 2014.
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mulanya bertujuan mengambil tanah untuk
ditimbun pada bagian yang diperluas pada landasan pacu pesawat, namun selanjutnya tanah
yang digusur disebutkan sebagai bagian tanah hak
pengelolaan yang diberikan pada Bandara Komodo.36 Pihak pengembang bandara telah melakukan tindakan yang jauh di luar hukum, padahal kesepakatan dengan masyarakat belum terjadi,
bahkan pihak bandara dan pemda telah melakukan tindakan dengan sengaja memancing emosi warga. Pihak bandara dengan enteng mengatakan tidak mengetahui status kepemilikan dan
penguasaan tanah tersebut, dan hanya mengetahui di atas tanah terebut terdapat tanaman
seperti pisang dan tanaman tahunan seperti
kedondong, dan tanaman lainnya. Menurut
pengakuannya pengembang, penggusuran tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah setempat demi pembangunan
perluasan bandara, persoalan dengan masyarakat
bukan menjadi wewenangnya.37
Dalam diskusi lebih jauh dengan perwakilan
masyarakat, sebenarnya warga mendukung
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,
tetapi masyarakat meminta agar pemerintah tetap
memperhatikan hak-hak masyarakat yang
memiliki tanah tersebut. Atas situasi yang terjadi,
perwakilan masyarakat mengaku telah melakukan
berbagai upaya penyelesaian, baik itu musyawarah
maupun pendekatan masyarakat pada pemerintah
agar pemerintah dapat memperhatikan hak-hak
masyarakat, khususnya ganti rugi tanah. Bahkan
telah melakukan upaya beberapa cara termasuk
pernyataan sikap atas tuntutan masyarakat yang
langsung disampaikan pada Bupati Manggarai
Barat. Akan tetapi semua upaya gagal dan tidak
menemukan jalan keluar.

36

Wawancara dengan Agus (salah satu pekerja di PT.
Bumi Indah), 17 Maret 2014.
37
Wawancara dengan Longginus, di Labuan Bajo 16
Maret 2014.
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Kondisi tersebut di atas membuat masyarakat
semakin tidak mendapatkan kepastian, karena
bertahan pada tuntutannya, sementara pemerintah tidak sanggup memenuhi. Situasi tersebut
semakin menempatkan masyarakat pada posisi
terus melawan, dari berjuang dengan cara lobi/
dialog menjadi turun ke jalan menuntut hakhaknya. Bahkan mulai muncul tindakan
mengancam pihak bandara kalau tuntutan
permintaan ganti rugi Rp. 400.000/m² tidak
dipenuhi.38 Sebenarnya jika melihat harga pasar
tanah sekitar bandara, tuntutan warga tidak berlebihan, bahkan sangat normal karena memang
pasar tanah di sekitar wilayah tersebut pada
kisaran harga seperti yang warga tuntut. Bahkan
sebagai perbandingan, tanah “Plataran Komodo”
yang berbatasan langsung dengan tanah yang
digusur harganya di atas harga yang dituntut
warga.39
Sepanjang 2013, masyarakat telah beberapa kali
melakukan unjuk rasa menuntut ganti rugi. Pada
bulan Juli 2013, mereka mengadukan permasalahan tersebut pada Presiden Republik Indonesia; Departemen Perhubungan Republik Indonesia; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pusat
Jakarta; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
dan beberapa media nasional. Termasuk juga
mengadukan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur
dan Dewan Perwakilan Daerah.40
Pada tanggal 3 Agustus 2014 Pemda Manggarai Barat mengundang masyarakat untuk mengadakan rapat penyelesaian masalah pengadaan
tanah perluasan bandara tersebut, namun rapat
tersebut tidak membuahkan hasil. Rapat kembali

diadakan pada tanggal 13-14 Agustus, dalam rapat
tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai
Barat berjanji untuk merekonstruksi (batas) lokasi
yang telah digusur.Upaya merekonstruksi tanah
dengan mengajak semua instansi terkait, namun
justru tidak mengajak masyarakat sebagai pihak
yang memiliki tanah.
Menurut Darius Djabut yang bertindak sebagai perwakilan masyarakat, tujuan awal pemda
melakukan rekonstruksi untuk memperjelas batas-batas dan letak tanah yang diklaim milikwarga.
Dalam rapat dengan warga disampaikan rencana
rekonstruksi untuk memperjelas dan mengetahui
batas tanah bandara seluas 95,2 ha dan memperjelas dimana letak tanah warga yang oleh pihak
bandara diklaim sebagai miliknya.41
Namun karena rekonstruksi tidak melibatkan
warga, masyarakat justru melakukan tindakan
dengan memagari tanahnya yang telah digusur,
agar batas-batasnya kembali jelas.Akan tetapi
tindakan memagari tanah oleh warga dilawan
oleh pemerintah. Pada tanggal 27 November pagar
yang dibuat oleh masyarakat dalam rangka
rekonstruksi tersebut dirusak oleh Petugas Polisi
Pamong Praja sehingga menjadikan warga marah
dan melaporkan polisi pamong praja ke polisi.42
Hingga kini, para pihak yang berkonflik belum
menemukan titik temu, sekalipun ada kesepakatan untuk melakukan rekonstruksi secara bersama dengan warga, namun sampai saat ini belum
dilakukan. Akan tetapi, pihak bandara untuk sementara waktu telah menghentikan kegiatan
penggusurannya sambil menunggu master plan
pengembangan bandara yang sedang direvisi di
Jakarta.43

38

Dokumen penelitian, Salinan Surat Permintaan Penyelesaian permasalahan ganti rugi tanah oleh FWPL ke Bupati
Manggarai Barat.
39
Wawancara dengan Saini, di Labuan Bajo tanggal 17
Maret 2014. Menurut Saini, penjaga tanah Pelataran Komodo
milik Joshua Makes, tanah tersebut terjual dengan harga Rp
50.000.
40
Dokumen penelitian, Salinan Surat Pengaduan Masyarakat, tanggal 23 Juli 2014.

41

Wawancara dengan Darius Djabut, tanggal 16 Maret

2014.
42

Salinan dokumen Surat Pengaduan Masyarakat ke
Kapolres Manggarai Barat, Terkait Pengrusakan Pagar,
tanggal 27 November 2013.
43
Wawancara dengan Longginus, di Labuan Bajo,
tanggal 16 Maret 2014 .
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Berbeda dengan konflik yang terjadi dalam
pembebasan tanah Bukit Klumpang, permasalahan penggusuran di Bukit Binongko dan
Bukit Batu lebih kompleks karena negara menunjukkan kuasanya tanpa kompromi. Ketika kesepakatan kedua belah pihak belum tercapai, tindakan penggusuran telah memancing emosi warga.
Kekecewaan masyarakat diungkapkan langsung
dengan aksi protes terhadap pemerintah, sekalipun masih sebatas protes yang normal, tidak
menjurus pada kekerasan. Akan tetapi, ketidakpastian hak atas tanah warga menempatkan
masing-masing pihak saling mencurigai, saling
tidak percaya. Hal itu akibat dari kebuntuan dialog untuk mencapai kesepakatan antara dua belah
pihak.
Secara jernih jika dilihat lebih jauh, sulitnya
mencapai kesepakatan antara masyarakat dengan
pemda diakibatkan oleh para pihak bertahan
pada prinsip dan keyakinannya masing-masing.
Pada kasus Bukit Kelumpang, pemda mengklaim
sebenarnya tanah tersebut adalah tanah Hak
Pengelolaan milik Departemen Perhubungan,
namun faktanya tanah tersebut dikuasai oleh
masyarakat. Penggusuran tidak dilakukan karena
masyarakat bersedia dibebaskan dengan harga
NJOP terendah, sementara pada kasus Bukit
Binongko dan Bukit Batu hal yang sama diklaim
oleh pemda tanah tersebut milik Departemen
Perhubungan, akan tetapi muncul riwayat tanah
lain versi masyarakat, sehingga saling klaim tidak
bisa dihindarkan. Realitas ini menjadikan para
pihak bertahan. Kesalahan pertama pemda adalah
melakukan penggusuran tanpa lebih dulu mendudukkan dan memperjelas status serta batas
tanah, sehingga tindakan penggusuran menjadi
amunisi bagi warga untuk menolak dan melawan.
Cara-cara yang ditempuh oleh pemda jelas
memancing protes dan emosi warga dan karena
belum sama sekali terjadi kesepakatan namun
tindakan penggusuran telah dilakukan oleh
pemerintah, tanpa ada kesepakatan antara
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masyarakat dan pemerintah. Selain proses ganti
rugi yang tidak dilakukan, ada persoalan serius
dalam proses upaya membebaskan lahan bukit
Binongko dan Bukit batu, yakni tidak adanya
koordinasi yang jelas dari pihak pemerintah.
Tentang siapa yang seharusnya melakukan upaya
pembebasan lahan tersebut, masing-masing
instansi pemerintah bekerja sendiri tanpa koordinasi, sehingga tidak jelas siapa yang seharusnya
bertanggung jawab terhadap nasib tanah warga
di dua bukit tersebut. Secara jelas dikatakan oleh
kantor pertanahan setempat, mereka mengaku
tidak dilibatkan secara langsung dalam proses
pengadaan tanah tersebut, akan tetapi karena
kondisi pulalah kantor pertanahan setempat
menolak untuk lebih jauh menjelaskan kedudukannya dlam kasus tersebut. Hal itu karena
menurut pemehamannya, apa yang dilakukan
oleh pemda tidak terlalu pas dalam melaksanakan
kegiatanpembebasan lahan tersebut, mungkin
karena mendesak dan dibutuhkan gerak cepat
akhirnya beberapa prosedur tidak dilakukan
secara tepat.44
D. Kesimpulan
Berdasarkan dokumen dan data di lapangan
dan penjelasan masing-masing pihak, perluasan
Bandara Komodo dilakukan pada tiga tempat
yaitu pada perpanjangan landasan pacu yang
masih masuk dalam luasan hak pengelolaan No.
00001 An. Departemen Perhubungan, sedangkan
pada bagian barat tepatnya pada tanah Bukit
Binongko dan Bukit Batu, langsung dilakukan
penggusuran tanpa pemberian ganti kerugian.
Pada bagian utara bandara tanah Bukit Klumpang
dilakukan melalui kegiatan pembebasan tanah,
yang kemudian tercapai kesepakatan ganti rugi.
Akan tetapi tidak muncul persoalan dalam proses
ganti rugi, para pihak bersepakat dengan apa yang
ditawarkan oleh pemerintah.
44

Wawancara dengan Alex (bukan nama sebenarnya),
di Labuan Bajo, Maret 2014.
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Dalam pembebasan lahan Bukit Klumpang,
ada beberapa dokumen yang sebenarnya sangat
mengagetkan karena status tanah yang ditempati
masyarakat adalah tanah Hak Pengelolaan milik
Departemen Perhubungan yang diperoleh sejak
awal pembagunan bandara. Artinya tanah tersebut bisa dikuasai oleh warga karena memang
diberikan, dijual, atau diserobot oleh masyarakat.
Sejauh penelitian ini di lapangan belum berhasil
membuktikan bagaimana prosesnya sehingga
tanah tersebut bisa diduduki warga, bahkan menurut beberapa sumber tanah tersebut dijualbelikan/atau diberikan kepada oknum-oknum
tertentu di dalam pemerintahan. Kondisi tersebut
yang sebenarnya agak rancu karena pemerintah
membebaskan tanah dengan status hak pengelolaan, padahal seharusnya tidak perlu dilakukan
pembebasan, karena tanah tersebut menjadi hak
pengelola bandara yang statusnya jelas memiliki
Hak Pengelolaan, apalagi faktanya telah terjadi
pembebasan lahan dengan ganti rugi.
Di sisi lain, setelah dipelajari lebih jauh dalam
proses pembebasan lahan,pemda telah melakukan hal-hal di luar prosedur pembebasan lahan,
baik memintas kewenangan maupun melewatkan
proses-proses administrasinya. Keterangan dari
lembaga pertanahan cukup memberikan gambaran bahwa Badan Pertanahan setempat tidak
terlibat atau dilibatkan secara langsung. Sebagaimana pengakuan narasumber, mereka tidak
menjadi pelaku langsung dalam proses pembebasan lahan tersebut, padahal seharusnya BPN
terlibat langsung dalam proses pembebasan lahan
tersebut.
Pada kasus tanah Bukit Binongko dan Bukit
Batu jauh lebih rumit karena pihak pemda melakukan pembangunan perluasan bandara dengan
menggusur tanah warga. Masing-masing bertahan pada klaim sebagai pemilik tanah, sehingga
tidak menemukan titik temu. Problemnya, pemda
tidak melakukan proses dan cara yang tepat dalam mengambil kebijakan. Tindakan sepihak

dengan menggusur tanah warga tanpa ganti rugi
memperkeruh persoalan.
Tampak ada perlakukan berbeda atas tindakan
pemerintah dalam mengambil kebijakan antara
kasus Bukit Kelumpang dengan Bukit Binongko
dan Bukit Batu. Jika pada Bukit Kelumpang pemda bersepakat dengan warga, tidak dengan dua
bukit yang lain. Artinya tindakan yang diambil
oleh pemerintah dengan cepat dan tegas untuk
mengambilalih dan tanpa kompromi menggusur
warga. Hal itu membuat masyarakat protes dan
marah atas tindakan tersebut sehingga konflik
dan ketegangan terus berlanjut.
Ada upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun tidak pernah menemukan
titik temu. Persoalan mendasarnya adalah klaim
atas status tanah, masing-masing merasa benar
dengan argumen dan data yang dimiliki. Namun
sebenarnya pihak pemda dalam posisi lemah
karena sudah menawarkan jumlah ganti rugi,
hanya saja masyarakat tidak bersepakat dengan
harga yang ditawarkan karena terlalu rendah,
jauh di atas harga pasar tanah. Dengan menawarkan ganti rugi, sebenarnya pemda sudah mengakui status tanah tersebut milik warga, apalagi datadata yang dimiliki warga lebih lengkap.
Persoalannya, akibat berlarutnya persoalan
tersebut, semakin menjadikan persoalan bertambah liar, karena ada pihak-pihak lain yang terlibat.
Hal itu wajar karena masyarakat berupaya mencari
jalan peyelesaiannya sendiri, baik melalui jalur
anggota dewan, LSM, maupun tokoh-tokoh
masyarakat adat yang bersedia membantu. Upaya
itu harus warga lakukan karena ia sadar sedang
berupaya memperjuangkan kepentingan dan hakhaknya. Oleh karena itu, tidak ada upaya lain bagi
pemda untuk kembali bernegosiasi dan mencarikan jalan untuk penyelesaian kasus tersebut,
sebab jauh lebih riskan bagi pemda jika terus
membiarkan persoalan tersebut berlarut, karena
berpotensi memunculkan konflik dan kekerasan
yang lebih besar.
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PENGADAAN TANAH UNTUK SIAPA, PENIADAAN TANAH DARI SIAPA:
PENGADAAN TANAH, ALOKASI TANAH, DAN KONFLIK AGRARIA
Amien Tohari*

Abstract: The paper is aimed at discussing whether the policy of land acquisition can become a scheme of agrarian conflict
solution. Seen from the land acquisition as a practice of conflict solution, the paper is directly focused on conflict of agrarian context,
that is whether the land acquisition can be an alternative solution scheme which can be used to solve the agrarian conflict. The
paper wants to state that: first, the land acquisition is not intended as a scheme to solve the problem, second, the policy is a double
blade knife that is acquisition and at the same time it is also the abolishment, third, the policy of land acquisition is intended to
hold the infrastructural building, fourth,- through the agrarian conflict at Musi Banyuasin, the paper showed that the absence of land
acquisition policy or land allocation for the society resulted unresolvable conflict.
Keywor
ds
eywords
ds: land acquisition policy, conflict, unresolvable
Intisari: Paper ini mendiskusikan kebijakan pengadaan tanah yang dikaitkan dengan konflik agraria. Tulisan ini menemukan bahwa
kebijakan pengadaan tanah lepas dari penyelesaian konflik agraria. Kebijakan pengadaan tanah tidak dimaksudkan sebagai skema
penanganan konflik atau membantu menyelesaikan konflik. Kebijakan ini bermata dua yaitu kebijakan untuk pengadaan tetapi
sekaligus kebijakan peniadaan tanah. Kebijakan pengadaan tanah memang disiapkan untuk melancarkan pembangunan infrastruktur.
Dengan mengetengahkan satu kasus konflik agraria di Musi Banyuasin Sumatera Selatan tulisan ini menunjukkan bahwa konflik
agraria lahir dari bekerjanya proses pengadaan tanah untuk kepentingan investasi dan peniadaan tanah dari atau untuk masyarakat.
Kata Kunci
Kunci: kebijakan pengadaan tanah, konflik, peniadaan tanah

A. Pengantar
Tulisan ini membahas pengadaan tanah dan
konflik agraria. Dari tahun ke tahun, oleh berbagai lembaga pemerhati masalah agraria dilaporkan
bahwa jumlah konflik agraria di Indonesia cenderung meningkat.1 Jumlah konflik agraria yang
*

Alumni Pasca Universitas Gadjah Mada, Aktivis dan
penggerak agraria.
1
Selama tahun 2013, kami mencatat ada 369 konflik agraria
dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan
139.874 Kepala Keluarga (KK). konflik agraria terbanyak terjadi
di sektor perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78%). Lalu
disusul pembangunan infrastruktur 105 konflik (28,46%),
pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31 konflik (8,4%),
pesisir/kelautan 9 konflik (2,44%) dan lain-lain 6 konflik (1,63%).
Dengan bahasa lain, hampir setiap hari terjadi konflik agraria di
Indonesia, yang melibatkan 383 KK (1.532 jiwa) dengan luasan
wilayah konflik sekurang-kurangnya 3512 Ha http://www.
berdikarionline.com/kabar-rakyat/20131219/kpa-selama-tahun2013-terjadi-369-konflik-agraria. Diunduh pada 16 Oktober 2014.

terus bertambah itu menunjukkan kapasitas
penyelesaian konflik tidak sebanding dengan
kecepatan meletusnya konflik. Ini berarti konflik
agraria tidak diselesaikan dengan serius. Ini juga
memperlihatkan bahwa kondisi-kondisi yang
menjadi sebab konf lik agraria tidak pernah
dengan sungguh-sungguh ditangani. Kalau
demikian ini kenyataannya, sulit mengharapkan
penyelesaian konflik agraria benar-benar berhasil
karena kondisi-kondisi penyebab terjadinya konflik agraria tetap dibiarkan.
Terkait dengan pengadaan tanah, dalam
konteks terus meletusnya konflik agraria baru
dan tidak terselesaikanya konflik agraria yang
sudah terjadi, maka penting mempertanyakan
kebijakan-kebijakan pertanahan, seperti kebijakan
pengadaan tanah ini, dan meletakkannya di dalam upaya penyelesaian konflik agraria. Tidak
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kurang penting dari itu adalah memeriksa konteks
yang melahirkan kebijakan pengadaan tanah;
apakah kebijakan ini lebih diletakkan sebagai
perangkat pelancar pembangunan infrastruktur,
pembukaan tanah-tanah untuk perkebunan skala
besar, upaya untuk menyediakan jalan bagi bekerjanya invetasi, atau penjamin bagi terus berlangsungnya kondisi-kondisi penyebab konflik agraria. Kalau jalan ini yang ditempuh oleh kebijakan
pengadaan tanah, maka kecil kemungkinan kebijakan ini dapat menjadi jalan bagi penyelesaian
konflik agraria. Lantas, di tengah banyaknya
orang yang tidak lagi punya tanah dengan berbagai sebab, dan banyaknya konflik agraria yang
tak tuntas diselesaikan, apakah kebijakan pengadaan tanah ini memasukkan pengadaan tanah
untuk masyarakat miskin tak bertanah, sehingga
pengadaan tanah dapat menjadi skema penanganan konflik agraria.
Tulisan ini pertama-tama membicarakan konflik agraria dan bagaimana atau sejauh mana
keterkaitan konflik agraria dengan politik pengadaan tanah. Selanjutnya didiskusikan masalah
pengadaan tanah, di tengah konteks apa kebijakan
pengadaan tanah dibuat, bagaimana pengadaan
tanah ini dibentuk, apa yang dimasukkan dalam
kontruksi kebijakannya, dan apa yang tidak dimasukkan. Setelah itu dibahas konflik agraria di
Musi Banyuasin. Kasus ini akan menjadi cermin
untuk melihat apakah pengadaan tanah mampu
menjadi skema penyelesaian konflik agraria. Dan
lebih khusus lagi, apakah skema pengadaan tanah
dapat ditempuh oleh masyarakat untuk merebut
hak yang dirampas, atau mempertahankan hak
yang terancam hilang.
B. “Pengadaan Tanah” atau “Peniadaan
Tanah” ?
Frasa “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan” sesungguhnya problematis. Frasa ini
hanya menampilkan satu sisi dari dua sisi koin
yang sama. Jika satu sisi koin disebut “pengadaan

tanah”, maka sisi satunya adalah “peniadaan
tanah”. Pengadaan tanah, dalam hemat penulis,
bukan merupakan proses yang tunggal, dan
berbahaya jika ia dipandang hanya dalam kecamata satu dimensi, yakni hanya melihat pada sisi
pengadaanya saja. Ini karena dalam proses pengadaan tanah terjadi dua hal sekaligus; di satu sisi
pengadaan dan di sis lainya peniadaan.
Kalau dipahami sekilas, pengadaan tanah ini
mengasumsikan suatu proses pengadaan tanah
yang berada di dalam suatu wilayah yang tak bertuan. Padahal, di Indonesia sulit menemui suatu
wilayah atau suatu bidang tanah yang benar-benar
bebas tidak bertuan. Semua tempat sudah dimiliki
orang-orang yang memanfaatkan atau mengolah
tanah, memanfaatkan sumber daya, dan menjadikannya sumber pemenuh kebutuhan hidup.
Tania Li, Philip Hircsh, Derek Hall (2011) memperkenal konsep exclusion. Konsep exclusion ini
mereka gunakan untuk menjelaskan suatu fenomena masif pencerabutan manusia dari tanahnya,
dari sumber daya yang dimilikinya. Exclusion artinya mengeluarkan orang-orang dari tanahnya
dengan berbagai cara dan beragam mekanisme,
diserta penggunaan kekuatan. Konflik agraria
terjadi mengiringi atau bersamaan dengan prosesproses eksklusi tersebut. Di mana ada kekuatan
yang sedang bekerja untuk melenyapkan tanah
dari penguasaan orang-orang, pada saat itu pula
terjadi perlawanan atas kekuatan itu. Di sinilah
konflik agraria timbul. Inilah yang disebut dengan
‘doble edge’. Suatu proses di mana akses atas tanah
oleh satu pihak otomatis mengeluarkan pihak lain
dari tanah itu.
Ada empat kekuatan yang meng-eksklusi akses
orang dari tanah, tetapi sekaligus juga dapat
membuka akses orang lain atas tanah atau sumber
daya alam. Empat kekuatan tersebut adalah regulasi, aturan-aturan terkait tanah baik berupa
aturan legal-formal maupun informal; paksaan,
termasuk koersi dan kekerasan yang didasarkan
hukum; pasar, naik turunya harga barang-barang
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atau jasa; dan legitimasi, ini terakit dengan justif ikasi atau pembenaran klaim hak atas tanah
berdasar apa saja seperti etnis, adat, pribumi, dan
sebagainya. Dalam empat kekuatan ini siapa saja
bisa ter-eksklusi dan siapa saja bisa mendapat
akses atas tanah. Kebijakan pengadaan tanah masuk dalam kekuatan regulasi untuk memungkinkan satu pihak mendapat akses atas tanah dan
pihak lain, dengan cara yang diatur dalam undang-undang tersebut, keluar dari tanahnya, baik
sukarela atau setengah sukarela.
Kalau yang di atas tadi adalah kekuatan, maka
dalam prosesnya terdapat enam bentuk pelenyapan tanah. Keenam proses itu adalah: i) legalisasi pemilikan dan alokasi tanah; ii) proyek
konservasi dan perlindungan lingkungan; iii) alih
rupa pertanian dan ledakan tanaman monokultur; iv) alih fungsi tanah pada masyarakat pos
agraris, seperti wilayah peri-urban; v) keintiman,
transaksi tanah keseharian, dan formasi kelas; vi)
mobilsasi perlawanan kolektif untuk mendapatkan atau mempertahankan akses atas tanah. Dari
keenam proses di atas, pengadaan tanah sendiri
sangat terkait dengan proses pertama yaitu legalitas alokasi tanah dan pemilikan, tetapi tidak
menutup kemungkinan pengadaan tanah masuk
dalam proses perubahan masyarakat pos agraris
yang semakin banyak membutuhkan pembangunan faslitas umum seperti jalan raya, jalan
tol, real estate, komplek perumahan, pusat perkantoran, pusat pertokoan, dan sebagainya. Dalam semua proses ini akses dan eksklusi berjalan
beriringan.
Dengan memahami pengadaan tanah dalam
kerangka kekuatan eksklusi ini, maka penting
melihat kebijakan pengadaan tanah tidak hanya
terpaku pada “pengadaan”, tetapi juga harus
dibarengi dengan memperhatikan “peniadaan”.
Dengan cara ini maka menjadi semakin jelas
mengapa nantinya pengadaan tanah selalu memunculkan konflik. Ini karena dalam pengadaan
tanah terjadi sekaligus pelepasan tanah.
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C. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum dan Alokasi Tanah Untuk
Kepentingan Khusus
Setiap undang-undang dikeluarkan untuk
suatu tujuan, termasuk undang-undang pengadaan tanah ini. Maria Sumardjono (2012) mencermati bahwa undang-undang ini berkaitan dengan
urusan pembangunan. Kendala utama pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya
infrastruktur dan lebih khusus lagi jalan tol,
adalah pembebasan tanah, yang tidak cukup
kalau hanya dengan aturan seperti Perpres No
36/2005 jo Perpres No 65/2006. Diperlukan aturan
yang lebih tinggi dari Perpres, yang berbentuk
undang-undang. Undang-undang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum (PTKU) disusun untuk menjamin kelancaran proses pengadaan tanah. Pemerintah
meyakini pandangan bahwa menciptakan iklim
kondusif bagi investasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Bagi investor, berlarutnya
proses pengadaan tanah membuat banyak kegiatan tertunda, yang dampaknya membengkakkan biaya operasional, dan risiko lain. Kegalauan
investor ini kemudian dijawab dengan memberikan kepastian hukum pengadaan tanah yaitu
berupa UU PTKU.
Terkait undang-undang pengadaan tanah, ada
dua hal penting yang perlu diperiksa. Yang pertama adalah konstruksi mengenai “pengadaan
tanah”, dan yang kedua adalah konstruksi tentang
“kepentingan umum”. Dalam konstruksi hukum
undang-undang pengadaan tanah sangat kental
diwarnai oleh prinsip hak menguasai negara
(HMN). Konstruksi hukum pengadaan tanah dibangun dari Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu kewenangan Negara yang tertuang dalam format Hak
Menguasai Dari Negara, dengan mengingat
ketentuan Pasal 6 UUPA bahwa Semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial. Kemudian dirumuskan substansi kewenangan Negara untuk
melakukan pencabutan hak atas tanah di dalam
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Pasal 18 UUPA. Dari pasal 18 UUPA kemudian
disusunlah undang-undang organik yaitu UU
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hakhak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di
Atasnya. UU ini dilengkapi dengan peraturan
pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan
Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah
Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya, dan
secara lebih teknis pelaksanaan pencabutan hakhak atas tanah dan benda-benda yang ada di
atasnya dilakukan pengaturan substansinya
dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
Pengadaan tanah dapat dilakukan melalui dua
lembaga. Yang pertama adalah lembaga penyerahan atau pelepasan hak atas tanah secara
sukarela, dan yang kedua lembaga pencabutan
hak atas tanah. Apabila cara pertama tidak berhasil
karena misalnya lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum tidak dapat dipindahkan ke
lokasi lain, maka usul pencabutan hak atas tanah
baru bisa dilakukan jika pelepasan hak benarbenar gagal. Ini pun kalau lokasi pembangunan
untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Dalam keadaan biasa pengadaan tanah tidak dapat dilakukan secara paksa,
melainkan harus dengan cara suka rela. Sitorus
dan Limbomg (2004) mengatakan bahwa
pencabutan hak atas tanah baru bisa digunakan
hanya dalam keadaan memaksa. Intinya baik
dilakukan melalui sukarela atau paksa, pengadaan
tanah adalah peniadaan tanah.
Dengan demikian, pada prinsipnya sebelum
dilakukan pencabutan hak atas tanah terlebih
dahulu ditempuh pengadaan tanah secara sukarela. Mekanisme tersebut secara jelas diakomodir dalam ketentuan PMDN Nomor 15 Tahun
1975, PMDN Nomor 2 Tahun 1985, Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Jo. Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, Pasal 18

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Jo.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Nomor 3 Tahun 2007. Di sinilah terlihat bahwa
fungsi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
merupakan “jembatan” bagi pelaksanaan UU
Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak
Atas Tanah (Sardjita, 2012).
Konstruksi kepentingan umum dalam undang-undang pengadaan tanah merupakan salah
satu hal yang problematis. Pada dasarnya konsep
kepentingan umum tidak pernah dirumuskan
secara memadai dalam hukum positif. Dalam
undang-undang atau peraturan pemerintah,
kepentingan umum hanya ditetapkan kriterianya,
tetapi tidak dibuat pengertiannya secara meyakinkan. Ini menunjukkan bahwa kepentingan
umum pada dasarnya adalah konsep yang kabur.
Hanya untuk alasan pragmatis saja konsep ini
ditetapkan. Oleh karena kepentingan umum ini
kabur, maka isinya akan tergantung pada siapa
pembuat undang-undang ini.
Ada hubungan yang rumit antara negara dan
masyarakat dalam konsep kepentingan umum ini.
Satu pandangan, meskipun tidak ekplisit, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan
umum adalah kalau sesuatu itu diurus oleh
negara. Dalam hal ini negara dianggap sebagai
perwujudan kepentingan publik, dan jika ada
elemen publik tidak sepakat dengan apa yang
dilakukan oleh negara atas nama publik, maka
elemen publik ini disebut “sekelompok masyarakat”. Ini karena negara dan masyarakat dianggap
sebagai satu kesatuan utuh. Pandangan lain
justru melihat bahwa yang dimaksud publik itu
adalah sesuatu yang terpisah dari negara. Publik
di sini adalah masyarakat atau rakyat kebanyakan.
Negara harus mendengar apa yang disuarakan
oleh publik. Jadi negara tidak dianggap mewakili
publik jika terdapat elemen publik yang tidak
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sepakat dengan apa yang dilakukan negara. Namun sayangnya sangat sulit membayangkan apa
yang disebut “umum” itu sama dengan apa yang
dimaksudkan dengan “publik”. Ketika terjadi
sesuatu yang salah dalam konteks penyelenggaraan kepentingan umum, maka tidak ada pihak
yang bisa dimintai tanggungjawab. Ini karena
yang dibayangkan dalam konsep “umum” ini adalah semua orang dan semua pihak. Semua orang
dan semua pihak dianggap menginginkannya,
sehingga tidak ada satupun yang bisa dianggap
bertanggungjawab. Dalam praktik kata “tanggung
jawab bersama” artinya sepadan dengan “tidak ada
yang bertanggung jawab”.
Konstruksi “kepentingan umum” seperti itu
memperjelas posisi pemerintah untuk mengatakan
bahwa konflik agraria yang terjadi karena pengambilan tanah oleh pihak swasta dari rakyat, bukanlah
kepentingan umum. Ini hanyalah kepentingan
sekelompok masyarakat atau rakyat. Dalam konteks
ini, konsep “umum” melepas dirinyan dari salah
satu pihak yang menjadi bagian dan apa yang
disebut “umum” itu, yaitu rakyat. Maka dalam cara
berfikir ini konflik agraria bukanlah urusan umum,
dia merupakan urusan sekelompok masyarakat.
Undang-undang pengadaan tanah tidak ada
hubunganya dengan konflik agraria, meskipun
konflik agraria sangat terkait dengan soal “pengadaan tanah” dan sekaligus “peniadaan tanah”.
Bagaimana yang “umum” ini dikonstruksi?
Sumardjono (2012) mengatakan ada dua hal yang
harus dicermati untuk melihat “kepentingan
umum. Kedua hal itu adalah peruntukan dan
pemanfaatan. Peruntukan terkait dengan untuk
hal apa pengadaan tanah dilakukan. Sedangkan
pemanfaatan berhubungan dengan apakah
pengadaan tanah itu akan bermanfaat atau tidak.
Penjelasan Sumardjono ini terlalu umum dan
kurang jelas, serta tidak sensitif dengan soal
peniadaan tanah yang pasti terjadi dalam praktik
pengadaan tanah. Berbeda dengan Sumardjono
di atas, Gunanegara (2008) menunjukkan enam
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indikator untuk melihat “kepentingan umum”.
Keenamnya adalah; 1) dikuasai dan dimiliki
negara, 2) tidak dapat diprivatisasi, 3) tidak untuk
mencari keuntungan, 4) untuk tempat ibadah,
5) untuk lingkungan hidup, 6) ditetapkan dengan
undang-undang.
D. Konflik Agraria dan Politik Alokasi
Tanah
Untuk melihat keterkaitan antara kebijakan
pengadaan tanah dan konflik, tidak cukup kalau
mendasarkan diri pada definisi pengadaan tanah
yang tertuang dalam Undang-undang No 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.2 Ini karena definisi pengadaan tanah dalam undang-undang tersebut kental
dengan kepentingan pembangunan infrastruktur,
dan undang-undang ini memang dibuat dalam
rangka menyediakan jalan bagi pemerintah untuk
membangun semakin banyak infrasrtuktur. Meskipun pengadaan tanah, sebagaimana dimaksud
UU 02 Tahun 2012, juga menjadi pemicu konflik
agraria, tetapi pengadaan tanah perlu dipahami
dalam maknanya yang lebih luas, yaitu alokasi tanah.
Alokasi lahan atau tanah merupakan kebijakan
peruntukan lahan atau tanah untuk suatu jenis
usaha tertentu. Dalam konteks pembangunan
yang dijalankan melalui pemanggilan investasi,
penyediaan lahan untuk kegiatan produktif adalah sesuatu yang lazim dilakukan pemerintah.
Untuk menjamin bekerjanya investasi, pemerintah berusaha mengadakan lahan yang dibutuhkan oleh investor, apalagi kalau investasi tersebut
di bidang perkebunan atau pertambangan. Kedua
bidang ini jelas membutuhkan tanah skala luas.
Alokasi tanah yang seperti ini tidak dimasukkan
ke dalam kebijakan pengadaan tanah, meskipun
pada prinsipnya tidak berbeda. Bentuk-bentuk
2

Dalam undang-undang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum, pengadaan tanah didefinisikan,
“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan
cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak”.
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pengadaan tanah untuk kegiatan privat ini diantaranya adalah konsesi pertambangan atau perkebunan dan konservasi lingkungan. “Pengadaan
tanah” seperti ini memberikan hak pangusahaan
kepada badan usaha atau otoritas pemerintah
untuk menghentikan akses warga atas tanah atau
areal tertentu, bahkan melenyapkan akses warga
yang sebelumnya ada, melalui mekanisme paksaan atau negosisasi ganti rugi. Jika pengadaan
tanah untuk kepentingan umum dimaksudkan
sebagai upaya untuk melancarkan dibangunnya
infrastruktur, pengadaan tanah dalam arti alokasi
tanah untuk investasi atau pun konservasi adalah
pengadaan tanah bagi bekerjanya investasi dan
konservasi. Jadi istilah pengadaan tanah dalam
Undang-undang No. 2/2012 identik dengan
“pengadaan tanah untuk kepentingan umum
(public)”. Sedangkan alokasi tanah sebenarnya lebih dekat dengan “pengadaan tanah untuk kepentingan khusus (private, swasta, investor)”.
Dalam kenyataannya, alokasi tanah di Indonesia tidak memihak kepada masyarakat kecil.
Ketimpangan alokasi lahan bisa dilihat dalam
ketimpangan antar sektor. Alokasi penggunaan
dan pemanfaatan antar sektor agraria tidak proporsional. Misalnya alokasi penggunaan tanah
untuk sektor pertanian dengan sektor nonpertanian sangat tidak berimbang. Saat ini, 71,1
persen daratan Indonesia ditetapkan sebagai
kawasan hutan, sehingga menutup akses masyarakat untuk menggunakan tanah yang ada di
kawasan hutan tersebut untuk sumber penghidupan mereka. Dengan demikian, hanya tersisa
29,9 persen daratan yang dipergunakan secara
kompetitif untuk kepentingan usaha pertanian,
perkebunan, perumahan, pemerintahan dan untuk kepentingan rakyat. Ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan di antara para petani.
Hasil sensus pertanian menunjukkan bahwa
dalam 10 tahun terakhir (1993-2003) jumlah petani
gurem mengalami peningkatan, dari 10,8 juta
menjadi 13,7 juta. Hal ini terutama disebabkan

karena jumlah penduduk Indonesia yang masuk
ke sektor pertanian setiap tahun meningkat, tetapi
alokasi lahan untuk sektor pertanian tidak bertambah, bahkan kecendrungan terus berkurang
karena adanya proses konversi yang tak terkendali
(Wiradi & Bachriadi 2011, Arsyad 2012).
Konf lik agraria sering digunakan secara
bergantian dengan istilah konflik sumber daya
alam, tetapi yang maksud keduanya kurang lebih
sama, yakni konflik terkait akses dan kontrol
pemanfaatan sumber daya alam baik berupa tanah,
hutan, laut, tambang, air, maupun tanah. Zakaria
dan Iswari (2009) mengatakan bahwa konflik
agraria adalah suatu hubungan pihak-pihak, yang
ditandai pertentangan antara dua pihak atau lebih,
menyangkut pengakuan (claim) atas satu bidang
tanah, wilayah, atau sumber daya alam, berdasarkan penafsiran terhadap alas hak (sumber legitimasi) yang sama atau berbeda. Konflik agraria
bersumber dari bertubrukannya klaim hak atas
sumber daya agaria, yang oleh masing-masing
pihak klaim tersebut diyakini sebagai memiliki
kekuatan hukum sah untuk menguasai, mengelola, atau mempertahankan suatu wilayah berikut sumber daya yang ada di dalamnya.
Bagi saya, definisi tentang konflik agraria di
atas terlalu datar. Def inisi ini juga tidak dan
masing-masing definisi itu mencerminkan posisi
pembuatnya, ada dua kata kunci dalam memahami konflik agraria. Kedua kata kunci tersebut
adalah hak dan ketimpangan. Dua kata kunci ini
merefleksikan apa yang biasa disebut konflik agraria struktural, yang kata kuncinya ketimpangan,
dan konflik agraria non-struktural yang kata
kuncinya hak. Para pemerhati konflik agraria
struktural melandaskan argumennya pada soal
ketimpangan; ketimpangan akses, ketimpangan
kontrol, ketimpangan penguasaan, ketimpangan
peruntukan, ketimpangan alokasi, dan sebagainya. Sedangkan para pemerhati konf lik non
struktural melandaskan argumennya pada soal
hak; siapa yang paling berhak, apa bukti haknya.
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Terkait dengan hak, Shlager & Ostrom (1992
dalam Zakaria & Iswari 2009) mengidentif ikasi
lima bentuk hak dalam sistem tenurial. Pertama,
hak atas akses (rights of access) yaitu hak untuk
memasuki suatu wilayah (kelola) tertentu. Kedua,
hak pemanfaatan (rights of withdrawal) yaitu hak
untuk mengambil sesuatu atau memanen sesuatu
dari alam seperti memancing ikan, memanen
buah, mengambil air, menebang pohon, dan
sebagainya.Ketiga, hak pengelolaan (rights of
management) yaitu hak mengatur pola pemanfaatan dalam kawasan kelola dan merubah sumber daya yang ada untuk tujuan meningkatkan
hasil atau produksi. Keempat, hak pembatasan
(rights of exclusion) yaitu hak untuk menolak
atau membolehkan seseorang memperoleh akses
dan memanfaatkan sumberdaya serta membuat
aturan pemindahan hak atas akes ini dari seseorang ke orang lainnya (atau lembaga/kelompok
lain). Kelima, hak pelepasan (rights of alienation)
yaitu hak untuk menjual atau menyewakan atau
kedua-duanya. Bagi pendekatan hak, konflik
terjadi akibat adanya pertentangan hak dari
kelima hak tersebut. Siapa pun dapat membangun
klaim haknya sendiri, namun ketika berhubungan dengan negara, klaim itu harus mendapat pengakuan dari negara. Untuk dapat dibuktikan sebagai hak, maka klaim atas hak harus tunduk pada prosedur legal pengakuan hak yang dibuat negara. Maka di titik inilah justru pangkal
persoalan bermula, yang oleh pendekatan ketimpangan dianggap tidak memadai jika hanya melihat konflik hanya berdasarkan pendekatan hak.
Bagi perspektif ketimpangan, konflik agraria
muncul karena negara menggunakan kekuasaannya untuk menentukan jenis hak apa yang bisa
diakui dan tidak diakui negara. Negara memiliki
kewenangan memberikan hak tertentu kepada
pihak tertentu, dan mencabut hak tertentu dari
pihak tertentu pula. Dalam banyak kejadian, pihak
yang memiliki modal dan kesempatan mengakses
pengakuan hak oleh negara akan lebih mudah
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mendapatkan pengakuan hak, seperti Hak Guna
Usaha, hak konsesi, dan sejenisnya. Faktanya,
banyak masyarakat yang merasa punya hak
mengelola, menguasai, memanfaatkan sumber
daya yang tidak pernah bermasalah di bawah
suatu aturan adat tertentu, tiba-tiba hak mereka
dianggap sirna karena negara telah memberikan
hak kepada pihak lain, yang pihak lain ini mampu
mengakses syarat-syarat pengakuan hak oleh
negara. Kekuasaan memberikan dan mencabut
hak yang dimiliki negara tersebut, membuat
negara seringkali memberikan hak kepada pihak
tertentu atas tanah skala besar. Sementara di sisi
lain, masyarakat tidak memiliki mekanisme yang
jelas dalam bagaimana mereka dapat mengakses
pengakuan hak dari negara.
Jadi titik pusat dari konflik agraria sesungguhnya adalah masalah ketimpangan, ketimpangan alokasi dan ketimpangan penguasaan
sumber daya alam termasuk tanah (Rahman,
2013). Dalam kasus yang dijelaskan di bagian
belakang tulisan ini tampak jelas gambaran ketimpangan itu. Negara, dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin, lebih banyak mengalokasikan tanah untuk perkebunan dan pertambangan. Tidak terlihat ada kebijakan alokasi tanah
khusus untuk masyarakat. Masyarakat yang karena tidak lagi memiliki tanah kemudian menduduki kawasan tertentu dianggap melakukan
tindakan kriminal padahal mereka memiliki
alasan kuat dalam menguasai dan mengolah tanah yang mereka duduki itu, namun klaim tersebut tidak diakui. Hinga saat tulisan ini diterbitkan
tidak ada mekanisme peruntukan tanah di level
kabupaten yang dapat ditumpuh masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria, untuk mempertahakan penguasaan mereka, dan untuk mendapatkan perlakukan yang sama dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Konflik agraria muncul karena politik pengadaan tanah yang tidak memihak masyarakat dan
hanya dilakukan untuk memenuhi pemba-
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ngunan infrastruktur dan pembangunan perkebunan skala besar. Seperti yang ditunjukkan
tulisan ini, konflik agraria adalah akibat tidak
adanya kebijakan pengadaan/alokasi tanah untuk
masyarakat, dan konflik terus berlanjut karena
tidak ada mekanisme pengadaan tanah yang
dapat memberi legitimasi bagi tanah yang sudah
digarap masyarakat.
Baik pengadaan tanah untuk kepentingan
umum maupun peng-alokasi-an tanah untuk
kepentingan privat keduanya sama-sama meng-

hasilkan suatu peniadaan tanah. Proses ini menjalankan suatu mekanisme penyediaan akses bagi
satu pihak, bersamaan dengan itu melenyapkan
akses pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
dari tanah atau sumber daya alam (Peluso& Jesse,
2003; Thomas & Lund, 2009) Kasus konflik agraria di Musi Banyuasin, yang akan diceritakan berikut ini, menunjukkan suatu fenomena konflik
agraria yang disebabkan oleh pengadaan tanah
untuk kepentingan privat dan peniadaan tanah
dari warga.

Tabel.1. Konstruksi Kepentingan Umum Keppres No 55/1993, Perpres No. 36/2005, dan
Perpres No. 65/2006, UU No. 2/2013
Aturan ttg
kepentinga
n umum

Pengertian

Kriteria

Jumlah
kegiatan

Pasal 5 angka 1 Keppres No.
55 Tahun 1993

Pasal 5 Perpres Nomor. 36
Tahun 2005

Pasal 5 Perpres No. 65 Tahun 2006.

Undang-undang No. 2 Tahun 2013

Pengertian:
Kepentingan umum ada lah
kepentingan seluruh lapisan
masyarakat

Pengertian;
Kepentingan umum adalah
kepentingan sebagian besar lapisan
masyarakat.

Tidak ada, berpedoman pada Perpres
No. 36 Tahun 2005

Kegiatan pembangunan
yang dilakukan dan
selanjutnya dimiliki
Pemerintah serta tidak
digunakan untuk mencari
keuntungan.

Pembangunan untuk kepentingan
umum yang dilaksanakan
Pemerintah atau Pemerintah
daerah

Pembangunan untuk kepentingan
umum yang dilaksanakan Pemerintah
atau pemerintah daerah seba gaimana
dimaksud dalam Pasal 2, selanjutnya
dimiliki atau akan dimiliki oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Kepentingan Umum adalah
kepentingan bangsa,
negara, dan masyarakat yang harus
diwujudkan oleh
pemerintah dan digunakan sebesar besarnya untuk
kemakmuran rakyat
Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum bertujuan
menyediakan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan
guna meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran
bangsa, negara, dan. masyarakat
dengan tetap menjamin
kepentingan hukum Pihak yang
Berhak

(13jenis)

(17 jenis)

(6 jenis kegiatan)

(18 jenis kegiatan)

1.

1.

1.

1. Jalan umum, saluran
pembuangan air, waduk,
bendungan dan bangunan
pengairan lainnya termasuk
saluran irigasi;
2. Rumah Sakit Umum, dan
Pusat-Pusat Kesehatan
Masyarakat;
3. Pelabuhan, bandar udara
atau terminal;
4. Peribadatan;
5. Pendidikan atau Sekolahan;
6. Pasar Umum atau Pasar
Inpres;
7. Fasilitas Pemakaman
Umum;
8. Fasilitas Keselamatan
Umum, seperti antara lain
tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahar lain -lain
bencana;
9. Pos dan Telekomunikasi;
10. Sarana Olah Raga;
11. Stasiun Penyiaran Radio,
Televisi beserta sarana
pendukungnya;
12. Kantor Pemerintah;
13. Fasilitas Angkatan
Bersenjata RI;

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Jalan umum jalan tol, rel
kereta api (di atas tanah, di
ruang bawah tanah, dan di
ruang atas tanah), saluran air
minum, air bersih, saluran
pembuangan air dan sanitasi;
Waduk, bendungan bendung,
irigasi dan bangunan
pengairan lainnya;
Rumah sakit umum dan pusat
kesehatan masyarakat;
Pelabuhan, bandar udara,
stasiun kereta api dan terminal
Peribadatan;
Pendidikan atau Sekolahan;
Pasar Umum;
Fasilitas Pemakaman Umum;
Fasilitas Keselamatan Umum;
Pos dan Telekomunikasi;
Sarana Olah Raga;
Stasiun Penyiaran Radio,
Televisi beserta sarana
pendukungnya. Kantor
Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Perwakilan Negara
Asing, Perserikatan BangsaBangsa, dan atau Lembagalembaga Internasional di
bawah naungan PBB;
Fasilitas tentara Nasional
Indonesia dan kepolisian
Negara RI sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya;
Lembaga pemasyarakatan dan
rumah tahanan;
Rumah susun sederhana;
Tempat pembuangan sampah;
Cagar alam dan cagar budaya;
Pertamanan, Panti sosial;
Pembangkigt, transmisi,
distribusi tenaga listrik.

2.

3.
4.

5.
6.

Jalan umum dan Jalan Tol, Rel
Kereta Api (di atas tanah, di ruang
atas Tanah, dan di ruang bawah
tanah) saluran air minum, air
bersih, saluran pembuangan air
dan sanitasi;
Waduk, bendungan, bendungan
irigasi danbanguna pengairan
lainnya;
Pelabuhan, bandar udara, stasiun
kereta api, dan terminal;
Fasilitas keselamatan umum,
seperti tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahar, dan lain -lain
bencana;
Tempat pembuangan sampah;
Cagar alam dan cagar budaya;
Pembangkit, transmisi, distribusi
tenaga listrik.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Pertahanan dan keamanan
nasional;
jalan umum, jalan tol,
terowongan, jalur kereta
api,stasiun kereta api, dan
fasilitas operasi kereta api;
waduk, bendungan, bendung,
irigasi, saluran airminum,
saluran pembuangan air dan
sanitasi, dan bangunan
pengairan lainnya;
pelabuhan, bandar udara, dan
terminal;
infrastruktur minyak, gas, dan
panas bumi;
pembangkit, transmisi, gardu,
jaringan, dan distribusitenaga
listrik;
jaringan telekornunikasi dan
inforrnatika Pemerintah;
tempat pembuangan dan
pengolahan sampah;
rumah sakit
Pemerintah/Pemerintah
Daerah;
fasilitas keselamatan umum;
tempat pemakaman umum
Pemerintah/Pemerintah
Daerah;
fasilitas sosial, fasilitas umum,
dan ruang terbuka hijau publik;
cagar alarn dan cagar b udaya;
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E. Peniadaan Tanah dan Konflik Agraria
Di Musi Banyuasin

sebelah selatan, Sebelah Timur dengan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas sebelah barat. Topografi Kabupaten Musi Banyuasin
berupa rawa dan payau terutama di Kecamatan
Sungai Lilin, Bayung Lencir, Babat Toman. Lahan
pasang surut di daerah rawa dan payau ini biasanya digunakan untuk bersawah dan menananam

Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
14.265 km². 15 persen dari luas Provinsi Sumatera
Selatan. Secara geograf is Kabupaten Musi
Banyuasin berbatasan langsung dengan Provinsi
Jambi di sebelah Utara, Kabupaten Muara Enim

Tabel.2. Nama Perusahaan dan Produksi Utamanya di Musi Banyuasin
No

8
9
10
11
12
13
14

Nama Perusahaan
Bidang Perkebunan
PT. Wana Potensi Guna
PTPN VII (Persero)
PT. Pinang Witmas Sejati
PT. HINDOLI (A Cargill
Company)
PT. PP London Sumatera
Indonesia Tbk
PT. Musi Banyuasin Indah
PT. Banyu Kahuripan Indonesia
(BKI)
PT. Sentosa Bahagia Bersama
PT. Sentosa Mulya Bahagia
PT. Berkat Sawit Sejati
PT. Guthrie Pecconina Indonesia
PT. Perdana Sawit Mas
PT. Surya Cipta Kahuripan
PT. Kirana Musi Persada

15
16
17

PT. Mitra Ogan
PT. Cangkul Bumi Subur
PT. Dapur Sawit

18
19

PT. Bangun Tenera Sriwijaya
PT. Pinago Utama

Perkebunan Sawit
Industri Crumb
Rubber

56
57

20
21
22

Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit

58
59
60

23

PT. Inti Mega Bestari Pertiwi
PT. Pelangi Inti Pertiwi
PT. Sawit Mas Sejahte ra ( Sinar
Group)
PT. Hamita Utama Karsa

Perkebunan Sawit

61

24
25
26
27
28

PT. Ita Mogureben
PT. Mentari Subur Ab adi
PT. Swadaya Bhakti Negara Mas
PT. Sari Persada Raya
PT. Agronusa Bumi Le stari

Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit

62
63
64
65
66

29
30

Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit

67
68

31
32
33

PT. Mega Hijau Bersama
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
(PPKS)
Medan
PT. Nusantara Hi jau Mas
PT. Inti Agro Makmur
PT. Alamanda Lestari Alam

Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit

69

34
35
36
37
38
39

PT. Meg a Musi Lestari
PT. Muaro Bungo Plantation
PT. Mitra Agrolika Sejahtera
PT. Nusantara Makmur Agra
PT. Cakra Adi Pratama
PT. Sepakat Sepantar

Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit

1
2
3
4
5
6
7

Produksi Utama

No
40
41
42
43

Nama Perusahaan
PT. Dwi Reksa Usaha Perkas a
PT. Makmur Sriwijaya Abadi
PT. Proteksindo Utama Mulya
PT. Berkat Sa wit Sejati
Bidang Kehutanan

Produksi Utama
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit

Perkebunan Sawit

44

PT. Bumi Persada Permai

Kehutanan

Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit

45
46

PT. Rimba Huta ni Mas
PT. Sumber Hijau Permai

Kehutanan
Kehutanan

Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Industri Crumb
Rubber
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit

47
48
49
50
51
52
53

PT. Bumi Pratama Usaha Jaya
PT. Musi Hutan Persada
PT. PAKERIN
PT. Restorasi Ekosistem Indonesia
PT. Tately
PT. Sinarmas Forestry
PT. Tunas Hutan Pratama

Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan
Kehutanan

54

PT. Wahana Agro Mulia
Bidang Migas
Pertamina - elnusa tristar
Ramba ltd
BPMIGAS PWK. SUMBAGSEL
PT. MEDCO E&P Indonesia Rimau
Aset
KSO Geo Minergi Sungai Lilin
PT. Pertamina EP Field - Pendopo
PT. ConocoPhillips Indonesia

Kehutanan

Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
Perkebunan Sawit
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55

70

71
72
73
74
75

Sumber: Dokumentasi Walhi Sumatera Selatan 2012.

KSO Pertamina Benakat Barat
Petrolium
PT. Pertamina Ubep
PT. Pertamina EP Region Sumatera
PT. Pertamina UBEP Benakat
PT. Odira Energi Karang Agung
JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang
PT. Star Energi
PT. Seleraya Merangin I

PT. Tately N.V. Palmerah
Tambang Batu Bara
BSG GROUP (Astaka Dodol ,
Baturona,Selo Argo KS, Intirta
Prima)
PT. Bara Mutiara Prima
PT.Baturona Adimulya
GMR Energy
PT. Bara Sentosa Lestari
PT. Gorby Putra Utama

Migas
Migas
Migas

Migas
Migas
Migas
Migas
Migas
Migas
Migas
Migas
Migas
Migas
Migas

Migas
Batu Bara

Batu Bara
Batu Bara
Batu Bara
Batu Bara
Batu Bara
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palawija. Wilayah lain berupa dataran tinggi
antara 20-140 meter di atas permukaan laut. Di
daerah dataran tinggi sebagian besar pertanian
berupa sawit dan karet. Menurut data statistik
Musi Banyuasin Tahun 2013, perkebunan sawit
di Kabupaten Musi Banyuasin terbagi kedalam
dua kategori, yaitu Perkebunan Sawit Rakyat
seluas 23.396 Ha, Perkebunan Inti Rakyat IV
Betung seluas 8.000 Ha, Perkebunan besar Asing
56.159 Ha, Perkebunan Nasional 124.534 Ha (BPS
Musi Banyuasin 2014:108).
Luasnya perkebunan sawit dan karet di Kabupaten Musi Banyuasin menjadikannya kabupaten
kelima dalam urutan kebupaten terkaya di Indonesia3. Di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin dinilai sebagai kabupaten terkaya dengan sumber daya
alam melimpah. Ini ditandai dengan banyaknya
investasi lokal, nasional, maupun internasional yang
beroperasi di wilayah Musi Banyuasin. Di bidang
perkebunan ada 43 perusahaan, di bidang kehutanan 11 perusahaan, di bidang migas 15 perusahaan,
dan di bidang tambang batu bara 6 perusahaan.
Tingginya jumlah investasi, yang terlihat dari
banyaknya perusahaan sebagaimana dijelaskan
tabel di atas, berbanding lurus dengan pendapatan kabupaten hasil bagi hasil bukan pajak/
sumber daya alam, sebesar 1.578.601.538.000. Sehingga APBD kabupaten Musi Banyuasin mencapai anggka 3 triliun. Tetapi tingginya jumlah pendapatan dan APBD kabupaten tersebut tidak
berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan
seluruh masyarakat. Bahkan, berdasarkan data
BPS, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan
wilayah dengan angka penduduk miskin paling
tinggi. Berikut ini grafik tingkat kemiskinan seluruh kabupaten di Porvinsi Sumatera Selatan.

Graf ik.1. Graf ik Kemiskinan Menurut
Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan

Musi Banyuasin Dalam Angka, 2013.
Banyaknya jumlah perusahaan perkebunan dan
kehutanan di atas jelas menunjukkan bahwa
pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang
ditumpukan pada alokasi lahan untuk perkebunan
dan kehutanan, termasuk migas dan pertambangan
batu bara, tidak berdampak signif ikan bagi
kesejahteraan4. Pola pengembangan perkebunan
sendiri tidak ditumpukan pada perkebunan rakyat
melainkan disandarkan pada Perkebunan Besar
Negara (PBN) maupun Perkebunan Besar Swasta
(PBS). Perkebunan Rakyat (PIR/Plasma) hanya
menjadi titik tumpu terakhir. Ini dapat dilihat dari
alokasi lahan yang tidak seimbang antara lahan
untuk perkebunan besar negara atau swasta dengan
lahan untuk perkebunan rakyat. Pada tahun 2010
di Kabupaten Musi Banyuasin pencadangan lahan
untuk kelapa sawit yang telah disetujui seluas
540.034 Ha. Dari jumlah pencadangan ini, 146.158
Ha telah menjadi kebun kelapa sawit dengan rincian
68.884 Ha (47,2%) kebun plasma petani dan 77.274
Ha (52,8%) kebun milik perusahaan baik swasta
nasional maupun swasta asing. Dari prosentase di
atas, terlihat bahwa lahan untuk perusahaan lebih
banyak daripada lahan untuk plasma (petani kecil).
Dengan demikian, betul bahwa plasma (petani kecil)
bukanlah titik tumpu utama pengembangan
perkebunan (Muba Dalam Angka, 2013).
4

3

Lihat berita “Daftar 20 Kabupaten Super Kaya di Indonesia”. www.bisnis.news.viva.co.id/news/read/167296daftar-20-kabupaten-super-kaya-di-indonesia diakses
Kamis tanggal 20 Februari 2014, Pukul 18.51Wib.

Hingga tulisan ini disusun, paneliti tidak mendapatkan
informasi mengenai berapa banyak masing-masing perusahaan baik yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan,
migas, maupun batu bara menguasai lahan di wilayah Musi
Banyuasi.
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Tabel.3. Konflik Agraria di Musi Banyuasin
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Upaya menaikkan laju pembangunan ekonomi
melalui investasi perkebunan skala besar tersebut
ternyata menimbulkan masalah berupa konflik
lahan yang terus bermunculan. Meskipun demikian tahu bahwa model pembangunan tersebut
memunculkan konflik, Pemerintah Musi Banyuasin tidak menyiapkan sistem penanganan konflik
agraria yang efektif. Hal ini memperlihatkan bahwa konflik agraria sebenarnya akibat dari kebijakan pemerintah karena pemerintah memperbanyak ruang untuk investasi dan mempersempit
ruang untuk lahan pertanian rakyat dan tidak
menyiapkan mekanisme yang efektif untuk
menangani konflik lahan yang muncul. Banyaknya alih fungsi dari hutan rawa ngambut ke HTI,
atau perkebunan kelapa sawit dengan pemberian
hak guna usaha kepada banyak perusahaan itulah
yang dinilai banyak menimbulkan sengketa
lahan. Ini menunjukkan bahwa konflik lahir karena pen-tidak-adaan tanah untuk masyarakat,
yang ada hanya pengadaan tanah untuk perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Tabel tentang daftar konflik agraria di Musi
Banyuasin tersebut memang tidak berhubungan
secara langsung dengan kebijakan pengadaan
tanah sebagaimana dimaksudkan undangundang No.2 Tahun 2012. Bahkan tidak satupun
klausul dalam kebijakan pengadaan tanah,
sebagaimana tercantum dalam Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2012, yang terkait dengan salah
satu dari daftar panjang konflik agraria di Musi
Banyuasin. Apa yang hendak diperlihatkan
melalui daftar panjang konflik agraria itu adalah
bahwa cara beripikir pengadaan tanah, yang juga
meresapi kebijakan pengadaan tanah dalam
undang-undang No.2 Tahun 2012, telah menunjukkan suatu akibat konflik yang daftarnya semakin banyak.
Berbeda dengan bentuk pengadaan tanah
yang dimaui oleh kebijakan pengadaan tanah dalam undang-undang No.2/2102, daftar jumlah

investasi perkebunan dan pertambangan, grafik
kemiskinan, dan daftar konflik agraria di Musi
Banyuasin tersebut merupakan bentuk empirik
dari bekerjanya mekanisme pengadaan tanah atau
beroperasinya cara berpikir pengadaan tanah.
Tabel jumlah perusahaan, grafik kemiskinan, dan
daftar panjang konflik agraria itu memperlihatkan
bahwa selama ini pengadaan tanah diarahkan
untuk investasi baik di perkebunan, kehutanan,
maupun pertambangan. Bersamaan dengan itu,
meskipun melalui proses yang dianggap legal,
banyak tanah yang ditiadakan dari masyarakat.
Proses pangadaan dan peniadaan itu kemudian
menghasilkan daftar panjang konflik agraria dan
kemiskinan seperti diperlihatkan oleh tabel dan
graf ik di atas.
Meskipun menggunakan cara berpikir pengadaan tanah, tetapi kebijakan pengadaan tanah
dalam Undang-undang No.2 Tahun 2102 sama
sekali tidak mengoreksi cara pengadaan tanah
yang selama ini telah melahirkan konflik. Inilah
sebabnya mengapa sangat sulit mencari hubungan antara kebijakan pengadaan tanah dalam
Undang-undang No.2 Tahun 2012 dengan penanganan atau penyelesaian konflik agraria. Jika
konflik agraria terjadi dalam atau malalui suatu
proses ganda sekaligus yang di satu sisi mengadakan tanah untuk satu pihak, di sisi lain meniadakan tanah dari pihak lain, maka kebijakan
pengadaan tanah dalam Undang-undang No. 2
Tahun 2012 justru akan semakin memperpanjang
daftar konflik agraria.
F. Penutup
Dari diskusi yang dipaparkan di atas, jelas
terpahami bahwa kebijakan pengadaan tanah
tidak berangkat dari perspektif penanganan konflik agraria. Kebijakan tersebut lebih didasarkan
pada kepentingan pembangunan, khususnya
pembangunan infrastruktur. Kepentingan pembangunan yang dalam Undang-undang No. 2/
2012, dibahasakan dengan kepentingan umum,
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tidak memberi penjelasan yang rinci mengenai
kepentingan umum. Dalam konteks penanganan
konf lik agraria, Undang-undang ini dapat
menyumbangkan kerumitan karena di dalam
aturannya hanya ada dua jalan bagi pengadaan
tanah yaitu diberi ganti rugi atau dicabut hak
pemilikannya. Ini artinya Undang-undang tersebut memberi keabsahan bagi dilakukannya suatu
tindakan paksa oleh negara jika pemegang hak
menolak ganti rugi. Karena itu, Undang-undang
Pengadaan Tanah Nomor 2 tahun 2012 ini tidak
menjawab persoalan konflik agraria, alih-alih
justru dapat menjadi penyebab bagi munculnya
konflik agraria baru.
Konflik agraria terjadi bukan hanya dari ketimpangan alokasi tanah tetapi dari proses ditiadakannya tanah dan akses atas tanah dari satu pihak, lalu tanah dan aksesnya itu diberikan kepada
pihak lain, atas nama publik atau investasi.
Undang-undang pengadaan tanah berangkat dari
satu cara berpikir yang sama dengan cara berpikir
kebijakan alokasi tanah, di mana kebijakan ini
mengadakan tanah atau memperuntukkan tanah
bagi satu pihak sekaligus meniadakan tanah dari
pihak lain. Pengadaan tanah, bagaimanapun,
adalah proses ganda yang bekerja secara bersamaan. Tidak ada pengadaan tanah tanpa peniadaan tanah. Sebaliknya, tidak ada peniadaan tanah
tanpa diadakannya tanah bagi pihak lain. Apa yang
sangat penting dalam melihat proses pengadaan
tanah, adalah melihat juga proses peniadaan
tanah.
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ASPEK HUKUM PIDANA PADA PENYELENGGARAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Sarjita* dan Rahmatika Noerdin**

Abstract: The aspects of democracy, human right and environmental care should be inevitably realized in the development
process. There are two requirements in order to evenly enjoy the success of the development. First: the broad-based growth which
can be enjoyed by most of the people; Second, the process was based on the work result, initiative, and integrity of the human
resources and not on the exploitation of the natural resources. The implementation of compensation will be an action against the
law. This will make the state suffer form loss This is based on the stipulation of Article 3 Jo. Article 18 Constitution No. 31 year
1999 Jo. Constitution No.20. 2001 on the Eradication of Corruption Jo. Article 55 paragraph (1) ke-1 KUHP Jo. Article 64
paragraph (1) KUHP Jis. Article 1 paragraph 22 Constitution No 1 2004 on State Treasury. The committee of Land Acquisition
must be actively participated since the beginning up to the end.
Key words
words: A criminal aspect, Land acquisition, public facilities.
Intisari: Sendi-sendi demokrasi, pengakuan hak azasi manusia (HAM), dan pelestarian lingkungan merupakan sesuatu keniscayaaan
yang mau tidak mau harus di realisasikan dalam pembangunan. Agar pembangunan dapat dinikmati secara merata, maka diperlukan
dua prasyarat, Pertama: pertumbuhan yang menyentuh dan dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat (broad based); dan Kedua:
prosesnya lebih mengandalkan pada kegiatan berdasarkan hasil kerja, inisiatif dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) dan bukan
semata dari hasil eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) semata. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap bekas pemegang
hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu berlakunya, dan ada kewajiban yang wajib dilaksanakan/ditunaikan akan tetapi tidak
dilakukan oleh bekas pemegang hak, maka pemberian ganti kerugian oleh panitia PTUP tersebut, merupakan perbuatan melawan
hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan merugikan Negara. Hal tersebut didasarkan pada Ketentuan Pasal 3 Jo.
Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jis. Pasal 1 butir 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Panitia Pengadaan Tanah harus aktif sejak penyelenggaraan sampai penyerahan dokumen hasil PTUP baik pada aspek formil (mekanisme
prosedur pelaksanaan maupun kualitas dan validitas penyelenggaraan (aspek substansi).
Kata K
unci
Kunci
unci: Aspek Hukum Pidana, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.

A. Pengantar
Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
yang digagas pada masa Pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dengan total proyek
Insfrastruktur berjumlah 383 buah, dengan
* Dosen/Staf Pengajar Tetap Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta dan Dosen Luar Biasa
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Trainner pada PT.
Indotrain E.M.Q Yogyakarta, dan PT. Indoprima
Trainning. ** Staf Badan Pertanahan Nasional RI.

rincian 174 buah di sektor riil dengan anggaran/
nilai 441,2 trilyun rupiah, dan 209 buah berupa
proyek insfrastruktur dengan nilai 442,3 trilyun
rupiah, beberapa proyek tersebut pengerjaannya
mengalami stagnasi.1 Sehubungan dengan hal
tersebut, maka berpeluang terjadinya tindak
pidana korupsi yang merugikan keuangan dan
perekonomian Negara, apabila dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan kehati-hatian.

1

Tak Semua Diteruskan, Harian Kompas, 20 Oktober
2014: 6.
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Penyebab pengerjaan beberapa proyek realisasi
dari Program MP3EI tersebut mengalami stagnasi
dikarenakan terkendala oleh: Kelalaian investor
(PLTU Celukan Buleleng Bali), Ganti rugi lahan
(PLTA Peusangan 1-2 MW Takengon Aceh
Tengah); Kesalahan Penetapan lahan (Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu Imperial
World Kupang); Problem Pembebasan lahan
(Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika
Lombok Tengah); Keberatan Masyarakat
(Pengembangan Pelabuhan Sorong Provinsi
Papua Barat); Kesalahan Desain pada jalan akses
menuju Dermaga 3 (Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Gorontalo); Pengulangan Studi Kelayakan
(Pabrik Amonium Nitrat Bontang Kaltim); Biaya
dan pelibatan Pemerintah Daerah (Pembangunan
Tol Samarinda-Balikpapan), Penbebasan lahan
(Tol Tanjung Priok). Jika diperhatikan secara seksama dari beberapa proyek tersebut di atas, problematika terkait dengan “masalah lahan” menempati urutan terdepan di banding dengan penyebab
lainnya.
Masalah hubungan negara dan rakyatnya
menempati posisi sentral dalam proses pembangunan di negara yang sedang berkembang.
Hal tersebut tercermin dari persyaratan yang diterapkan oleh Negara-negara Barat sebagai donatur
terhadap negara berkembang yang akan memperoleh bantuan dana untuk pembangunan, yaitu
menyangkut pelaksanaan sendi-sendi demokrasi,
pengakuan hak azasi manusia (HAM), dan
pelestarian lingkungan.2
2

Cermati substansi prinsip-prinsip dalam pembaruan
agraria dan pengelolaan sumberdaya alam pada Pasal 4 huruf
b (menjunjung tinggi HAM), huruf c. (supremasi hukum
dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi
hukum), huruf e (mengembangkan demokrasi, kepatuhan
hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat),
huruf f (memelihara keberlanjutan yang memberi manfaat
yang optimal, baik untukgenerasi sekarang maupun generasi
mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan
daya dukung lingkungan), huruf h (melaksanakan fungsi sosial,
kelestarian dan fungsi ekologis, sesuai dengan kondisi sosial
budaya setempat) dari Ketetapan MPR-RI Nomor IX/

577

Harapan dari Negara-negara Donatur tersebut
saat ini sejalan dengan Penjelasan Umum UU
Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa:
Pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang
terkandung dalam UUD Negara RI Tahun 1945
dan hukum tanah nasional, antara lain: prinsip
kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian,
keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan sesuai
dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
Pokok-pokok penyelenggaraan pengadaan tanah
harus: …4. memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. 5. dilaksanakan dengan pemberian ganti
kerugian yang layak dan adil.
Menurut hasil penelitian John Peskins3 yang
dituangkan dalam buku “Confessions of on Economic Hit Man” (2004) bahwa bantuan negara
donor itu sangat memberatkan negara berkembang. Setiap jumlah utang 100 dollar AS yang
diberikan negara donor, realisasi f isik di negara
berkembang hanya sebesar 3 (tiga) dollar AS.4
Sekitar 75 dollar AS langsung menjadi keuntungan negara maju, sisanya 22 (dua puluh dua)
dollar AS adalah biaya lain-lain, seperti dana
birokrasi.
Persoalan berikutnya yaitu adakah hubungan
antara demokrasi dengan keberhasilan pembangunan di suatu negara yang sedang berkembang? Atau dengan kata lain, mana yang harus
didahulukan/diprioritaskan sebaiknya pembangunan dulu, baru demokrasi atau demokrasi
dulu baru pembangunan?
Sebagai bahan kajian dan dalam rangka
MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumberdaya alam tertanggal 9 November 2001. Bandingkan
dengan Gunawan Wiradi:Sekitar Pro dan Kontra Perpres
Nomor 65 Tahun 2006, Kompas, 25 Juni 2005.
3
Kompas, 25 Juni 2005.
4
Ibid, Kompas, 25 Juni 2005.
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memberikan gambaran terkait dengan persoalan
di atas, dapat diberikan prof il dua negara yakni
Korea Selatan yang pro Amerika berhadapan
dengan Korea Utara yang pro Russia dan Taiwan
yang pro Amerika berhadapan dengan Cina Daratan yang Marxizt-Leninist yang diperintah
secara otoriter ternyata mampu dan cepat
menstransformasikan dirinya dari negara agraris
ke negara industrial. Kasus dua negara di atas,
tidak begitu saja lalu dapat digunakan sebagai
ukuran bahwa pemerintahan otoriter (tidak
demokratis) lebih baik dari pemerintahan demokratis, atau sebaliknya. Demikian juga, untuk
menjawab bahwa demokrasi tidak selalu membawa keberhasilan dalam pembangunan atau
dengan kata lain bahwa demokrasi bukan merupakan prakondisi untuk keberhasilan pembangunan.
Menurut Francis Fukuyama,5 pilihan demokrasi liberal bersumber pada keinginan manusia
untuk dihargai martabatnya sebagai manusia.
Dalam Perkembangannya secara kuantitas negara
yang menganut demokrasi liberal mengalami
peningkatan. Pada tahun 1790 hanya ada 3 Negara,
1900 menjadi 13 negara, 1919 menjadi 27 negara,
1994 menjadi 64 negara. Namun tidak pula kemudian kita mengkultuskan demokrasi tersebut.
Loekman Soetrisno,6 menegaskan memang
demokrasi bukan jamu gendong yang dapat
mengobati segala penyakit yang saat ini dihadapi
oleh negara-negara yang sedang berkembang
seperti Indonesia. Namun demikian, jangan pula
menutup mata, bahwa demokrasi liberal (DL) juga punya keterbatasan/kelemahan. Kenneth
Auchincloss,7 menyebutkan tiga keterbatasan/
kelemahan demokrasi liberal yaitu: Pertama, DL
tidak secara otomatis akan membawa kemakmuran; Kedua, DL tidak selalu membawa stabilitas, terlebih-lebih apabila DL itu ditanamkan

5

Francis Fukuyama, The End of History, “Capitalism
and Democray: The Missing Link” dalam Dialogue, 2, 1993.

pada suatu negara yang tidak pernah mengenal
budaya demokratis; Ketiga, ajaran DL “democracy
means majority rules” sebenarnya mengandung
kelemahan karena demokrasi harus juga mengakui kepentingan dan hak dari kelompok minoritas.
Contoh: Disintegrasi di Yugoslavia, disebabkan
karena kelompok etnis Serbia yang merupakan
etnis mayoritas tidak melindungi hak dan kepentingan kelompok etnis minoritas, yakni etnis
Croatia dan Bosnia.
Lalu bagaimana dengan pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia? Negara Indonesia tidak
mengambil/menganut keduanya. Akan tetapi
mempunyai karakteristik yang mampu menbedakan dari kedua model paradigma di atas, yaitu
Demokrasi Pancasila. Justru sebenarnya musuh
kita bukan liberalisme maupun demokrasi liberal,
akan tetapi mereka-mereka yang dengan sengaja
menggunakan kekuasaannya melanggar hak azasi
manusia Indonesia, dengan cara memperkaya diri
mereka sendiri atau orang lain, sehingga sulit
untuk mencapai pemerintahan yang “clean
government” dan “accountable government”.
Kalau dicermati tuntutan masyarakat pada
awal era reformasi, melalui gerakan yang diperjuangkan oleh rakyat mempunyai motif empat
tema, yaitu 1) perbaikan ekonomi; 2) perbaikan
tata kelola pemerintahan atau good government;8
dan 3) supremasi hukum; serta 4) demokrasi.
Sejumlah studi mengindikasikan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu paling penting bagi keberlanjutan demokrasi.
Sebagaimana dikemukakan oleh Barro dan
6

Loekman Soetrisno, Hubungan Negara dan Rakyat
Di Indonesia Pada abad ke-21 (Pidato Pengukuhan Jabatan
Guru Besar Ilmu Sastra pada Fakultas Sastra UGM, 1994.:
11-12
7
Kenneth Auchincloss, The Limits of Democracy,
dalam Newsweek, Januari 27, 1992: 8-12
8
Di Indonesia, dikarenakan masih bercokolnya “Politik
Dinasti/berkerabat” dan ketertutupan daerah dalam pengelolaan anggaran menjadi penyebab rendahnya nilai indeks
tata kelola atau Indonesia Governance Indeks di daerah.
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Bremmer,9 bahwa pada tahap awal perjalanan
masyarakat berpenghasilan rendah, tertutup dan
belum demokratis, seyogyanya memusatkan upayanya pada pembangunan ekonomi lebih dahulu.
Hal ini dikarenakan masyarakat yang berpenghasilan rendah masih disibukan dengan kegiatan
yang paling mendasar, yaitu bagaimana memenuhi hidupnya dari hari ke hari. Demokrasi akan
bersemi manakala tingkat hidup yang lebih tinggi
dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi pula.
Oleh karena itu, dalam era reformasi hubungan
Negara-rakyat, harus diformulasikan dalam suatu
format baru yang mengarah pada tercapainya
suatu hubungan yang seimbang antara peran
negara (pihak yang memerintah) dan rakyat
(pihak yang diperintah).
Patut direnungkan untuk selanjutnya diamalkan apa yang dikemukakan oleh Arthur M.
Schlesinger Jr.10 yang menyatakan bahwa misi
utama dari “democratic statecraft” adalah “to f ind
the means of ordered liberty in a world condemned
to everlasting change” (Perubahan yang terjadi di
dunia berjalan dengan sangat cepat. Perubahan
yang sangat cepat ini akan menimbulkan suatu
kesenjangan antara institusi dan nilai-nilai hidup
yang diwarisi oleh suatu bangsa dengan lingkungan
mereka yang cepat mengalami perubahan). Lebih
lanjut ditegaskan bahwa bangsa yang tidak mampu menyesuaikan budaya mereka dengan kecepatan perubahan yang terjadi di dunia akan terus
menerus mengalami masalah-masalah yang
muncul sebagai akibat ketertinggalan mereka dari
laju perubahan dunia. Agar suatu bangsa dapat
menyesuaikan diri mereka dengan cepatnya kemajuan jaman, bangsa itu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsanya atas
9

Barro dan Bremmer dalam Boediono, Dimensi
Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia (Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi UGM): 24
Pebruari 2007. :4-5
10
Arthur M. Schlesinger Jr., Leadership and
Democrayc, Dialoque I, 1988.
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dasar ketentuan konstitusi, mau peka pada kehendak rakyatnya dan memiliki toleransi terhadap
budaya kritis di kalangan rakyat yang dipimpinnya (empati). Dalam pepatah Bahasa Jawa:
dapat disejajarkan dengan makna dari “Ojo
rumongso biso, tapi yang biso rumongso.”
Dalam konteks kekinian, hal tersebut harus
dimaknai bahwa Negara secara konstitusional
berhak menuntut setiap warganya untuk melaksanakan kewajibannya mereka kepada negara,
namun rakyatnya pun secara konstitusional pula
berhak untuk menuntut agar negara juga menghormati hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum.
Untuk mengawal implementasi kewajiban
negara tersebut, tentunya diperlukan suatu
kelompok pembaharu11 yang akan menjadi ujung
tombak dan pengawal proses transformasi.
Namun, tumbuhnya kelompok pembaharu diperlukan dua prasyarat, Pertama: pertumbuhan yang
menyentuh dan dapat dinikmati oleh sebagian
besar rakyat (broad based); dan Kedua: prosesnya
lebih mengandalkan pada kegiatan berdasarkan
hasil kerja, inisiatif dan integritas Sumber Daya
Manusia (SDM) dan bukan semata dari hasil
eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) semata.
Pemikiran tentang gagasan perlunya dua prasyarat tersebut di atas, saat ini sejalan dengan program “Revolusi Mental” dari Presiden terpilih
Jokowi dengan Kabinet Kerja-nya masa bakti 20142019.
Revolusi Mental yang akan dilaksanakan oleh
Kelompok Pembaharu (Kanbinet Kerja: 2014-2019)
11

Kelompok Pembaharu di Inggris dilakukan oleh
penguasaha-kaum bourgeosie – atau kaum berjouis yang
menguasai alat-alat produksi yang kemudian bisa meruntuhkan struktur feodal yang ada dan selanjutnya menjadi
ujung tombak dan pengawal proses modernisasi dan
demokratisasi. Sedangkan di Jerman kelompok pembaharu
di rintis oleh kaum birokrat (para ex aristokrat). Sementara
di Jepang cikal bakal proses modernisasi muncul akibat
tekanan dari negara penakluknya, khususnya Amerika
Serikat.
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menjadi sentral, dikarenakan berdasarkan pengamatan, Pertama: pembangunan yang hanya
mengandalkan sumber daya alam (SDA), khususnya SDA yang tidak dapat diperbaharui bakal
sulit dipertahankan keberlanjutannya. Tanpa ada
pengembangan pengolahan SDA di dalam negeri
yang memberi nilai tambah, sementara SDA
hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah dan
diimpor kembali ke Indonesia dalam bentuk berbagai komoditas dengan harga tinggi, jelas akan
“mengkerdilkan” bangsa Indonesia, sebagai bangsa
yang kurang bermartabat. Oleh karena itu, mau
tidak mau harus fokus pada garapan tentang
bagaimana mendidik untuk menghasilkan tingkat keahlian/kemampuan dengan merujuk pada
manusia sebagai sumber daya. Kedua, Pembangunan telah menghasilkan barang dan jasa,
akan tetapi sebagian besar hasil pembangunan
tidak membawa akumulasi modal secara nasional,
karena disedot kembali oleh perilaku yang
menyimpang dalam bidang ekonomi, seperti
halnya oleh para “Koruptor” yang tergoda melegalkan dana publik untuk pemenuhan kepetingan
diri sendiri dan kroni-kroninya.
Sehubungan dengan semakin masifnya tidak
pidana korupsi yang memunculkan ketidakadilan, maka Negara-negara yang tergabung
dalam Anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik
(APEC) di Beijing Tiongkok menyepakati pembentukan Jejaring Otoritas Anti Korupsi dan
Lembaga Penegakan Hukum (ACT-NET), sebagai
sarana untuk berbagi informasi di kalangan
pejabat yang bertugas di bidang anti korupsi dan
penegakan hukumnya. Salah satu gerakan dari
ACT-NET tersebut, yaitu akan bekerjasama dalam
mengekstradisi para pejabat yang korup.12
Di Indonesia, terkait produktivitas hasil kerja,
inisiatif dan integritas Sumber Daya Manusia
(SDM) dapat meliputi unsur-unsur reformis dari

12

Kompas, Jejaring Anti Korupsi APEC, 10 November 2014.

kaum pengusaha, intelektual, profesional birokrat,
pemuda, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), dan lain-lain. Yang lebih penting diantara
kelompok pembaharu tersebut, harus mempunyai
kesamaan platform, yaitu keterbukaaan, kebebasan berusaha, good governmence, rule of law
dan sebagainya.13 Yang paling penting untuk
diperhatikan menurut penulis adalah, jangan
sampai kita kehilangan “gairah/syahwat” dan stamina untuk melanjutkan pembangunan. Bahkan
lebih asyik dan terlena dengan euforia dan hingarbingar “demokrasi”, sehingga melupakan tujuan
utama reformasi yang sebenarnya.
Demokrasi di sini harus diartikan secara substantif dan mencakup tidak hanya mekanisme
formal demokrasi (prosedur belaka) seperti pemilihan umum yang bebas dan terbuka, multi partai,
pembagian kekuasaan antara eksekutif, yudikatif
dan legislatif, peran pers dan organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya, akan tetapi lebih ditekankan pada nilai-nilai dasar keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang
akhirnya akan memberi sukma/roh demokrasi itu
sendiri.
B. Tragedi “Hak Milik Bersama”
Patut Menjadi Pelajaran
Kemudian terkait dengan eksploitasi Sumber
Daya Alam (SDA), Garrett Hardin (1968) sudah
memberikan inspirasi kepada kita, sehubungan
dengan essai yang berpengaruh dan sangat
kontroversial mengenai sebab-sebab dan hakikat
dari problem-problem lingkungan dengan teorinya “Tragedi Hak Milik Bersama”.14 Essai Garrett
Hardin menguraikan bahwa polusi lingkungan
13

Boediono, Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan
Indonesia (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada
Fakultas Ekonomi UGM), Yogyakarta, 24 Pebruari 2007: 9
14
Graig Johnson, Pembangunan Tanpa Teori Kuasa
Pengetahuan dan Perubahan Sosial (terjemahan oleh Eko P.
Darmawan dari Judul Asli Arresting Development –The power
of knowledge for social change), Yogayakarta, Resist Book,
2013; 67-70.
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dan menurunnya jumlah sumber daya terutama
merupakan hasil dari tiga kesenjangan: Pertama:
antara utilitas yang diandaikan didapat dengan
cara-cara mengekstraksi dan mencemari sumber
daya, tantangan untuk menjamin bahwa sumber
daya dikelola dan dijaga secara kolektif; Kedua:
informasi yang dimiliki oleh individu-individu
mengenai situasi sumber daya. Bahwa individuindividu, karena tidak memiliki informasi yang
dapat diandalkan (kredibel) mengenai kualitas
dan ketersediaan sumber-sumber daya yang dapat
diperbaharui, akan terus mengeksploitasi hak milik bersama dengan cara menguras atau menghabiskan sampai tak lagi tersisakan atau dapat
diperbaharui; Ketiga: Distribusi biaya sosial.
Sumber daya yang dimiliki bukan oleh individuindividu (renullius) secara niscaya akan jatuh ke
dalam over ekstraksi karena hal tersebut memungkinkan individu-individu untuk mengekstraksi sumber-sumber daya tanpa ada imbal
balik pemberian biaya-biaya untuk memelihara/
merawat (mengelola dan menjaga) sumber daya
yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan
tidak ada aturan-aturan dan tak adanya hak milik
pribadi, individu-individu akan menggunakan
secara berlebihan atau berujung pada pencemaran secara berlebihan sehingga mencemari
lingkungan (sumber daya) terjadi dedagrasi lingkungan, ketika manfaat-manfaat (personal) dari
kegiatan telah mengungguli/melampaui biayabiaya (personal) untuk menahan diri. Individuindividu yang memiliki askes yang tidak terbatas
terhadap sumber daya yang terakses secara
terbuka.
C. Hubungan Negara dengan Rakyat
untuk Mengelola Sumber Daya
“Tanah”
Selanjutnya untuk lebih memahami, bagaimana hubungan negara dengan rakyat terkait
dengan perancangan dan perumusan peraturan
perundang-undangan, kiranya masih relevan
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untuk mempertanyakan sejauh mana, serta
tujuan yang hendak dicapai dari kewenangan
negara dengan “hak menguasai negara atas
tanah”, sehingga tanah yang mempunyai nilai
ekonomis (individual) sekaligus fungsi sosial
dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh setiap
orang (rakyat) untuk mendukung kegiatan dalam
rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pemahaman yang hakiki, bahwa konsep “hak
menguasai negara atas tanah” harus dimaknai
dalam kerangka hubungan penguasaan dan bukan
pemilikan sebagaimana negara sosialis-komunis,
misalnya RRC atau yang dianut oleh Amerika
Serikat.15
Mahfud M.D.16 pembangunan hukum agraria
yang substansinya tertuang dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), mengingat proses pembuatan UUPA yang partisipasif
dan isi yang aspiratif, maka UUPA merupakan
hukum yang berkarakter responsif. Selanjutnya
jika UUPA dilihat dari nilai sosial yang mendasarinya, maka UUPA merupakan hukum prismatik17 yang ideal, karena mengkombinasikan
(mengambil segi-segi baik) dua ekstrim pilihan
nilai sosial yaitu nilai sosial paguyuban
(gemeinschap) dan nilai sosial patembayan

15

Maria S.W. Sumardjono, Kewenangan Negara Untuk
Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara
(Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas
Hukum UGM, 14-2-1998): 4
16
Mahfud MD, (2006), Amandemen UUPA No. 5
Tahun 1960 Dalam Perspektif Politik Hukum (Makalah
disampaikan pada Semiloka Nasional Penyempurnaan UU
Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA) FH UII- DPD RI,
Yogyakarta, 24 Maret 2006: 4.
17
UUPA telah menjadikan nilai sosial tradisional dan
modern secara bersamaan sebagai dasar menetapkan prinsip-prinsipnya. Disamping itu UUPA juga telah mengakomodasikan kemajemukan masyarakat Indonesia dengan
menempatkan nilai-nilai sosial yang dihayati oleh masingmasing kelompok masyarakat yang berbeda-beda kepentingannya. (Nurhasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik (Disertasi), Program Pasca Sarjana UGM, 2006: 30.)
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(gesellschap) dengan titik berat pada nilai kepentingan yang populistik (kemakmuran bersama)
tanpa menghilangkan hak individu. Berdasarkan
pada berbagai pertimbangan f ilosof is tersebut,
Mahfud MD, berkeyakinan bahwa UUPA secara
prinsip tidak perlu dirubah, sebab pada dasarnya
sudah baik, tetapi yang menjadi masalah adalah
implementasinya. Dari sisi f ilosof i sudah baik,
akan tetapi pilihan kepentingan dan nilai social
oleh Pemerintah telah menggeser pesan subtantif
f ilosof is yang mendasarinya. Sebagai contoh
bergesernya penggunaan hak menguasai yang
berintikan “mengatur” dalam kerangka populisme
menjadi “memiliki” secara mutlak dalam rangka
pragmatisme untuk melaksanakan program
pembangunan ekonomi yang berorientasi pada
pertumbuhan.
Menurut Iman Soetiknjo,18 Machfud M.D,19
dan Muchsin,20 sesuai dengan namanya UUPA
(Undang Undang Pokok Agraria) atau biasa disebut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tentunya
masih memerlukan berbagai peraturan pelaksanaan untuk mengoperasionalkannya. Dalam
kenyataanya pembuatan peraturan pelaksanaannya sangat lambat, ibarat keluar setetes demi
setetes. UUPA merupakan hukum materiil,
dengan kata lain ia (UUPA) masih merupakan
het recht in rust atau hukum dalam keadaan tidak
bergerak, sehingga diperlukan peraturan pelaksanaannya (agar menjadi het recht in beweging).
Sementara itu Maria S.W. Sumardjono21 menegaskan bahwa UUPA tidak dapat berdiri sendiri,

18

Iman Sutiknyo, Politik Agraria Nasional, Penerbit
Gadjah Mada University Press, 1990: 95.
19
Mahfud M.D., Politik Hukum Di Indonesia, PT.
Pustaka LP3ES Indoneisa, 2001: 288.
20
Muchsin, Mengenang 51 Tahun UUP: Eksistensi,
Regulasi Dan Konflik Agraria, Varia peradilan Tahun
XXVII No. 312 November 2011, Jakarta, IKAHI: 5.
21
Maria S.w. Sumardjono, Relevansi UUPA Setelah 32
Tahun, Harian Jawa Pos, 24 September 1992.

melainkan membutuhkan berbagai peraturan
pelaksanaan. Selain masih banyak berbagai peraturan pelaksanaan yang belum tercipta, ternyata
peraturan pelaksanaan yang sudah ada pun kerapkali masih mengandung permasalahan. Sedangkan peraturan pelaksanaan yang sudah ada/memenuhi, ada kemungkinan pelaksanaannya tidak
konsekuen dan konsisten.
Salah satu peraturan pelaksanaan UUPA yang
berpotensi konflik, adalah regulasi dan kebijakan
tentang pengadaan tanah. UU Pengadaan Tanah
tersebut mempunyai implikasi luas sekali, yakni
dilakukan penataan ulang terkait proses pengadaan tanah, dan proses pembiayaan pengadaan
tanah, serta kelembagaannya.22
Jika dibandingkan proses pengadaan tanah
yang sebelumnya diatur dengan Perpres No. 36
Tahun 2005 Jo. 65 Tahun 2006 langsung dilakukan, interaksi masyarakat sangat minim, yaitu
hanya terjadi pada saat menjelang pembebasan
tanah. Dalam UU Pengadaan Tanah No. 2 Tahun
2012 tidak demikian. Pemerintah yang berproses
dengan masyarakat (sosialisasi), jika kemudian
disetujui oleh masyarakat (concern) melalui konsultasi publik dan diputuskan untuk penetapan
lokasi pembangunan kepentingan umum, maka
kewenangan BPN mulai masuk. Dengan demikian masyarakat terlibat sejak perencanaan–penetapan lokasi. Keterlibatan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengadaan tanah, secara prinsip
ditegaskan dalam Pasal 2 tentang asas pengadaan
tanah yang meliputi kemanusiaan, keadilan,
kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, serta keselarasan.
Pasal 7 ayat (3) yang menegaskan bahwa
Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
22

Joyo Winoto, Terus Berbenah, Berkarya Dan Berketetapan Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat (Sambutan Kepala BPN RI pada Pembukaan
Rakernas BPN RI, 7 Pebruari 2011), Pusat Informasi Hukum
BPN-RI, 11.
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diselenggarakan melalui perencanaan dengan
melibatkan semua pengampu dan pemangku
kepentingan. Pemangku kepentingan meliputi
orang atau pihak yang memiliki kepentingan
terhadap objek pelepasan tanah, yaitu pihak yang
berhak, pemerintah, dan masyarakat. Hal yang
sama ditegaskan pula dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu
bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan
kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, dalam UU tersebut telah
menempatkan prinsip-prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC).23 Sementara kelembagaan pelaksana pengadaan tanah dengan UU
Nomor 2 Tahun 2012 juga menjadi tunggal di
lembaga BPN RI, akan tetapi pada tahap persiapan
keterlibatan Pemerintah Daerah Propinsi Cq.
Gubernur menempati posisi strategis pula, yaitu
terkait dengan pelaksanaan Konsultasi Publik
yang akan menghasilkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang menjadi kewenangannya
berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (6) UU No. 2
Tahun 2012, apabila ada titik temu/kesepakatan
tentang lokasi rencana pembangunan.

23

Konsep yang muncul dari masyarakat lokal di hampir
semua Negara yang memiliki komunitas indigenous people.
Diketemukan sejumlah ketentuan/regulasi bahwa untuk
mengolah atau membuka suatu wilayah tertentu suatu
kelompok masyarakat harus mendapat ijin/restu dari Tuhan.
Jika di atas wilayah tersebut telah ada penghuninya maka ijin
tersebut harus diperoleh dari masyarakat setempat. Dalam
FPIC terkait empat hal dasar, yaitu: Free, berkaitan dengan
keadaan bebas tanpa paksaan, artinya kesepkatan hanya
mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas masyarakat.
Prior, artinya sebelum proyek atau kegiatan teretntu diijinkan
pemerintah terlebih dahulu harus mendapat ijin masyarakat.
Informed, artinya informasi yang terbuka dan seluas-luasnya
mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun
akibatnya. Consent artinya persetujuan diberikan oleh
masyarakat sendiri. Sarjita dan Sembiring Julius, 2009 : 9190.
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D. Studi Kasus Aspek Hukum Pidana
pada Pengadaan Tanah Untuk
Kepetingan Umum:
1. Putusan Nomor Putusan Nomor 1122 K/Pid/
Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 201324
Kasus Posisi:
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan
Putusan Nomor 06/Pid.Tipikor/2012/PN-Tta.
pada tanggal 6 Februari 2013 yang diktum-nya
sebagai berikut:
a. menyatakan Terdakwa I Sdr. H. II (selaku
Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa
II Sdr. AM (Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota Ternate) telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara
Bersama-sama dan Berlanjut:”
b. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sdr.
Sdr. H. II (selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa II Sdr. AM. (Selaku Kepala
Bagian Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota
Ternate) masing-masing oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahaun
dan 8 (delapan) bulan;
c. menghukum terdakwa I Sdr. H. II (selaku
Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa
II Sdr. AM (Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota Ternate)
masing-masing untuk membayar denda sebesar
Rp. 50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
d. menetapkan masa penangkapan dan/atau
penahanan yang telah dijalani terdakwa I Sdr.
H. II (selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate)
dan Terdakwa II Sdr.AM. (Selaku Kepala

24

Rahmatika Noerdin, Aspek Hukum Pengalihan Tanah
Negara Bekas Hak Guna Bangunan Yang Telah Menjadi
Piutang Negara (Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan
Pemerintah Kota Ternate) (Skripsi), STPN, Yogyakarta,
2014.
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Bagian Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota
Ternate) dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;
e. memerintahkan agar terdakwa I Sdr. H. II
(selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan
Terdakwa II Sdr. AM (Selaku Kepala Bagian
Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota Ternate) tetap berada dalam tahanan.
f. Dstnya……
Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Nomor 01/Pid.Tipikor/2013/PT. MALUT tertanggal 19 Maret 2013 yang diktumnya sebagai berikut:
Mengadili:
- menerima permintaan banding dari terdakwa
I Sdr. H. II (selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa II Sdr. AM (Selaku Kepala
Bagian Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota
Ternate);
- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor 06/
Pid.Tipikor/2012/PN.Ternate yang dimintakan
Banding;
Mengadili Sendiri:
- menyatakan Terdakwa I Sdr. H. II (selaku
Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa
II Sdr. AM (Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota Ternate) telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut;”
- menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa
I Sdr. H. II (selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa II Sdr. AM (Selaku Kepala
Bagian Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota
Ternate), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun
dan denda sebesar Rp. 2000.000.000,- dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
digangti dengan pidana kurungan selama 4
(empat) bulan;
- menetapkan agar terdakwa I Sdr. H. II (selaku
Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa

II Sdr. AM (Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota Ternate), tetap
dalam tahanan;
- menetapkan masa penangkapan dan/atau
penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan
terdakwa II dikurangkan dari seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.
- Dstnya…..
Putusan Nomor 1122 K/Pid/Sus/2013 tertanggal
21 Agustu 2013 yang diktumnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Para Terdakwa Sdr. H. II (selaku
Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa
II Sdr. AM (Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota Ternate) tersebut;
- Membebankan kepada Termohon Kasasi/Para
terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Ternate
tertanggal tanggal 6 Februari 2013 Nomor 06/
Pid.Tipikor/2012/PN-Tta. pada amar/pertimbangan hukumnya yang pada intinya sebagai
berikut:
a. bahwa Terdakwa I Sdr. H. II (selaku Sekretaris
Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa II Sdr.
AM. (Selaku Kepala Bagian Pemerintahan
Sekda Pemerintah Kota Ternate), dan Sdr.
Terdakwa Drs. JS yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dengan Perkara Nomor
07/Pid.TIPIKOR/2012/PN-Tte (selaku Komisaris
PT. NB dan Penanggung jawab MG dimana
PT. NB termasuk dalam MG., baik sebagai
orang yang melakukan atau turut serta
melakukan pada Februari s/d Desember 2011
di Kantor Walikota Ternate yang termasuk
dalam Daerah Hukum Pengadilann TIPIKOR
pada Pengadilan Negeri Ternate secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara, dan perbuatan berlan-
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jut yang dilakukan oleh para terdakwa-terdakwa pada tanggal 28 Februari 2011:
Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan rapat
yang membahas mengenai rencana pengadaan
tanah untuk kepetingan penempatan mesin PLN
Cabang Ternate yang sebelumnya pernah diproses oleh Pemkot Ternate pada TA 2009 s/d 2010
dengan mengajukan penawaran pembelian tanah
bekas HGB Nomor 1/Kayu Merah An. PT. NB
melalui Surat Walikota Ternate Nomor 593/80/
2009 tertanggal 19 Oktober 2009 kepada Drs. JS
selaku penanggungjawab PT. MG dengan nilai
penawaran Rp. 3.400.000.000,- termasuk di
dalamnya PPh sebesar 5% dan biaya pengosongan
lahan. Rencana tersebut dibatalkan dikarenakan
status tanah tidak jelas dan masih barang jaminan
di KPKNL Jakarta II, banyaknya penghuni yang
telah menguasai tanah yang akan dibebaskan, serta belum adanya mesin pembangkit listrik yang
siap dipasang. Sumber Anggaran pengadaan
tanah tersebut berasal dari APBD bagian
Pemerintahan Setda Kota Ternate Nomor
1.20.03.30.00.7.5 tertanggal 9 Januari 2011 dengan
Kode Rekening 2.3.01.
Pelaksanaan pengadaan tanahnya dilakukan
secara langsung dengan mengajukan kembali
penawaran pembelian tanah eks HGB Nomor 1/
kayu Merah atas nama PT. NB;
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan penempatan mesin PLN tersebut belum
ada keputusan Penetapan Lokasi dari Walikota
Ternate, yang berlaku juga sebagai ijin perolehan
tanah bagi instansi pemerintah yang memerlukan
tanah;
Belum dibentuk Panitia Pengadaan Tanah, dan
baru ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2011 berdasarkan SK Walikota Ternate Nomor 80/1.1/KT/
2011 tertanggal 11 Maret 2011.
Terdakwa I yang menyepakati pelaksanaan
pengadaan tanah bekas HGB Nomor 1/Kayu
Merah untuk kepetingan penempatan mesin PLN
secara langsung dengan cara pembelian langsung
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tanpa menggunakan Panitia Pengadaan Tanah
bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor 65 Tahun
2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jis Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005;
Pada tanggal 1 Maret 2011 melalui surat nomor
593/52/2011 yang ditandatangani oleh Walikota
Ternate yang diajukan oleh Setda Kota Ternate
mengajukan penawaran kembali atas harga barang jaminan berupa sebidang tanah seluas
29.1652. dengan alat bukti berupa Sertipikat HGB
Nomor 1/Kayu Merah atas nama PT. NB sebesar
Rp. 3.200.000.000,Atas penawaran tersebut, Drs. JHS, selaku
penanggung jawab PT. NB mengirim surat kepada
KPKNL Jakarta II dengan Surat Nomor JHS/025/
KPKNL/IV/2011 tertanggal 18 April 2011 dengan
maksud mau menjual asset milik PT. NB berupa
Sertipikat HGB Nomor 1/Kayu Merah yang sudah
berakhir jangka waktu berlakunya hak pada
tanggal 1 Juli 2005 dan sejak tanggal 8 Oktober
1996 telah dibebani dengan Hak tanggunga pada
Bank BRI (Persero) Tbk. dengan HT Nomor 427
dengan harga penawaran
sebesar Rp.
3.200.000.000,- serta segala biaya: pengurusan
perpanjangan sertipikat, pajak penjualan, tunggakan PBB, biaya pengosongan lahan dan lainlain menjadi tanggungan Pembeli.
Pada tanggal 10 Mei 2011, KPKNL Jakarta II
meminta bantuan pihak KPNL Ternate untuk
melakukan bantuan penilaian harga tanah
Sertipikat HGB Nomor 1/Kayu Merah dengan
Surat Nomor S-852/WKN.07/KNL.02/2011 tertanggal 10 Mei 2011, dan tanggal 2 Juli 2011 KPKNL
Ternate melalui surat Nomor S-452/WKN.16/
KNL.04/2011 menyampaikan Laporan Hasil Penilaian ke KNKNL Jakarta II sesuai dengan Surat
merujuk Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate
Nomor 593.5/210/2007 yang menjelaskan luas
tanah menjadi 24.721 M2. dengan penawaran Rp.
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3.331.360.000,-;
Setelah menerima hasil penilaian dari KNKNL
Ternate tertanggal 2 Agustus 2011, maka KPKNL
Jakarta II melalui surat Nomor S-1578/WKN/07/
KNL.02/2011 tanggal 2 Agustus 201 perihal:
a. penjualan tanpa melalui lelang barang jaminan
PT. Nelayan Bhakti;
b. Walikota Ternate mengajukan penawaran
sebesar Rp. -3.200.000.000,c. penjualan tanpa melalui lelang lebih menguntungkan dibanding penjualan melalui lelang
mengingat biaya-biaya yang akan timbul akibat
transaksi jual beli tersebut tidak mengurangi
harga penjualan serta segala biaya yang timbul
akibat penjualan tersebut menjadi tanggung
jawab pembeli.
Kantor KPKNL Jakarta II melalui surat Nomor
B-1859-RPK/RPD/08/2011 tertanggal 4 Agustus
2011 merespon dengan isi surat sebagai berikut
Sesuai ketentuan pasal 23 Permenkeu (PMK
Nomor 128/PMK.06/2007 tertanggal 27 Oktober
2007, maka 1) pengurusan piutang Negara mutlak
menjadi wewenang urusan KPKNL; 2) pengurusan
perpanjangan Sertipikat HGB agar diperhitungkan dalam transaksi, mengigat biaya proses perpanjangan di Notaris rekanan BRI terkendala,
dikarenakan biaya belum diselesaikan oleh PT.
Manstrust Group.
Pada tanggal 11 Agustus 2011 melalui surat
Nomor S-58/PUPNC.10.02/2011, Kepala KPKNL
Jakarta II menyetujui penjualan barang jaminan
tanpa melalui lelang dengan harga Rp.
3.350.000,000,Pada tanggal 18 Agustus 2011 Walikota Ternate
selaku Walikota Ternate membuat Nota Dinas
kepada Walikota Ternate dimintakan biaya berupa
harga tanah seluas 29.165 M2. untuk lokasi Penempatan mesin PLN di Kelurahan Kayu Merah
Kecamatan Kota Ternate dengan rincian:
1) harga tanah Rp. 3.350.000.000,-;
2) biaya pembayaran pajak PPh 5% Rp.
167.5000.000,-

3) biaya perpanjangan sertipikat Tanah Rp.
10.000.000,4) biaya pengosongan lahan Rp. 25.000.000,Perincian dan permohonan biaya tsb disetujui
oleh Walikota ternate, diteruskan ke Setda Kota
ternate, untuk selanjutnya didisposisi dan diteruskan kepada Bendahara Setda Kota Ternate pada
tanggal 22 Agustus 2011 untuk ditindaklanjuti.
Pada tanggal 22 Agustus 2011 bendahara
Pengeluaran Setda Kota Ternate Wiwik A. Puasa
mengajukan permintaan pembiayaan sebesar Rp.
3.619.500.000,- yang bersumber pada DPA Perubahan tanggal 12 September 2011. setelah dana cair
dalam bentuk SP2D maka pada tanggal 24
Agustus 2011 Bendahara Pengeluaran WAP. Puasa
atas perintah Langsung H. Burhan Abdulrahmaan, S.H. MH. dalam jabatan Walikota Ternate
melalukan pembayaran transfer ke Rekening
KPKNL Jakarta II di PT BRI (Persero) Cabang
Jakarta Cut Mutiah Jakarta Pusat sebesar Rp.
3.350.000.000,- dan selanjutnya uang sebesar Rp.
304.554.455,- dipindah bukukan ke Kas Negara
sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2011 jam
10.00 di kantor KPKNL Jakarta II jalan Prapatan
Nomor 10 Jakarta Pusat yang dihadiri oleh AM
dan Wakil Walikota Ternate Ir. Arifin Djafar atas
perintah Walikota Ternate, Drs. JS (PT. NB)
dilakukan serah terima barang jaminan dari Sdr.
S. jabatan petugas khusus pemegang dokumen
asli barang jaminan kepada Drs.JS (pemilik
Barang) kepada Ir. Arifin Djafar/Walikota Ternate
selaku pembeli;
Tanggal 26 Agustus 2011 jam 10.15 dilakukan
Penandatangan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah
dengan Akta Nomor 39 yang dibuat dihadapan
dan oleh Notaris Refrizal, S.H., M. Hum dan
dilangsungkan pula pelepasan tanah bekas HGB
Nomor 1/Kayu Merah dari Drs. JHS (PT.NB)
kepada Ir. Arifin Djafar (Pemerintah Kota Ternate)
dengan ganti kerugian sebesar Rp. 3.350.000, 000.beserta Pajak-pajak dan biaya lainnya menjadi
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tanggungjawab Pemerintah Kota Ternate.
Pengeluaran Pemkot Kota Ternate yang bersumber pada APBD untuk proses tanah bekas
HGB Nomor 1/Kayu Merah berdasarkan hasil
identf ikasi yang dilakukan oleh jaksa Penuntut
Umum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Tertante sebagai berikut:
a. ganti kerugian tanah Eks HGB Nomor 1/ Kayu
Merah Rp. 3.350.000.000,b. Pembayaran Biaya Notaris Refrisal, S.H., M.
Hum. Rp. 67.000.000,c. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Rp.
167.000.000,d. Biaya Pengosongan Lahan Rp. 76.000.000,Adapun Riwayat Penguasaan/Pemilikan Tanah
Sertif ikat HGB No1/Kayu Merah sebagai berikut:
Tabel. 1. Riwayat Penguasaan/Pemilikan Tanah
Sertif ikat HGB No1/Kayu Merah
No.
1

Tahun
1985

2.

1986

3

1987

4

1989

5

1990

6

2004

7

8

Kronologis
SK. Mendagri No. SK.
123/HGB/DA/1985 tentang Pemberian
HGB An. PT. ESIF dan kemudian
diterbitkan Sertifikat HGB No. 1/Kayu
Merah Seluas 29.165 M 2 An. PT. ESIF
berkedudukan di Jakarta
Dibebani Creditverband tertanggal 18
April 1986 An. Bank EII Kota Ternate,
berdasarkan Akta yang dibuat di
hadapan dan oleh PPAT RMB
tertanggal 18-11- 1985 Nomor
241/CV/KKTS/1985 sebesar Rp.
85.000.000,00Sertifikat HGB No. 1/Kayu Merah An.
PT. ESIF berkedudukan di Jakarta
beralih kepada PT. BR dengan cara Jual
Beli
Sertifikat HGB No. 1/Kayu Merah An. a.
PT. BR beralih kepada PT. N B dengan
cara Jual Beli
PT. NB menjaminkan Sertifikat HGB
Nomor 1/Kayu Merah dengan H T No.
427 Peringkat I kepada PT. BRI
(Persero), Tbk. berkedudukan di
Jakarta tertanggal 8 -10- 1996 sebesar
Rp.1.500.000.000,00PT. NB tidak dapat memenuhi
kewajiban untuk membayar utangnya
(wanprestasi) kepada PT. BRI
(Persero), Tbk.

Keterangan
Pemberian HGB ini di atas tanah
Negara, dengan jangka waktu 20
tahun dan berakhir pada Tgl. 1 Juli
2005

Dilakukan Roya pada tanggal 15 Juli
1986

Akta Jual Beli No. 109/JB/KKTS/
1987 Tgl. 07-10-1987 dibuat di
hadapan PPAT RMB
Akta Jual Beli No. 151/JB/KKTS/
1989 Tgl. 14-10-1989 dibuat di
hadapan dan oleh PPAT RMB.
Sebagai jaminan dengan Hipotik,
kemudian dalam rangka
penyesuaian dengan UUHT, hipotik
diganti dengan HT dengan tanda
bukti SHT No. 427 Tgl. 08-10-1996

PT. BRI (Persero), Tbk.
menyerahkan penagihan kredit
macet PT. Nelayan Bhakti kepada
Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) Cabang DKI Jakarta (Pasal
3 PMK No. 128/PMK.06/2007)
2005
SHGB No. 1/Kayu Merah berakhir
HGB No. 1/Kayu Merah di atas
jangka waktunya
tanah negara berakhir maka status
tanahnya menjadi tanah negara.
2011 a. Walikota Ternate mengirimkan surat a. Surat No. 593/52/2011 Tgl. 1 Maret
2011
kepada Direktur PT. NB perihal
Penawaran atas harga barang jaminan, b. Surat No. JHS/025/KPKNL/ IV/2011
Tgl. 18 April 2011
(Pasal 256 ayat (2) huruf a)
b. PT. Nelayan Bhakti meneruskan surat c. Surat No. S58/PUPNC.10.02.06/2011 Tgl. 11-07tersebut kepada KPKNL Jakarta II.
2011 dengan penentuan harga jual
c. PUPN menyetujui penjualan barang
jaminan tanpa melalui lelang (Pasal 259 sesuai hasil penilaian KPKNL
Ternate. (Pasal 233 butir 25 PMK
ayat (1) PMK No. 128/PMK.06/2007)
No. 128/PMK.06/ 2007)
d. Transfer dilakukan ke rekening KPKNL
d. Berdasarkan persetujuan penjualan
Jakarta II di PT. Bank BRI (Persero),
barang jaminan tanpa melalui
Tbk. oleh Bendahara Daerah Kota
lelang oleh PUPN.
Ternate.
e. Penandatanganan Akta Pelepasan Hak e. Akta Pelepasan Hak No. 38 Tgl. 26 08-2011, dengan obyek pelepasan
dan serah terima dokumen asli barang
hak yaitu SHGB No. 1/Kayu Merah
jaminan dari KPKNL Jakarta II kepada
di hadapan dan oleh Notaris
Pemerintah Kota Ternate
Refrizal S.H., M. Hum.

Sumber: Noerdin, 2014
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Konsekuensi hukum hapusnya Hak Guna
Bangunan apabila Hak Guna Bangunan atas tanah
Negara tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 40 Tahun
1996 sebagai berikut:
a. Ayat (1): Bekas pemegang Hak Guna Bangunan
wajib membongkar bangunan dan bendabenda yang ada di atasnya dan menyerahkan
tanahnya kepada Negara dalam keadaan
kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu
tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan.
b. Ayat (2): Dalam hal bangunan dan benda-benda
tersebut masih diperlukan bekas pemegang hak
diberikan ganti kerugian yang bentuk dan
jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden. (Dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (2)
tersebut, ditentukan bahwa penentuan bangunan dan benda-bendaa itu masih diperlukan
atau tidak diperlukan, dilakukan berdasarkan
kepentingan umum dengan mengingat kepentingan kepada bekas pemegang hak dan peruntukan tanah selanjutnya).
c. Ayat (3): Pembongkaran bangunan dan
benda-benda dilaksanakan atas biaya pemegang HGB;
d. ayat (4): Jika bekas pemegang HGB lalai dalam
memenuhi kewajiban (Membongkar bangunan
dan benda-benda yang ada di atasnya), dan
menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam
keadaan kosong selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun sejak hapusnya HGB, maka bangunan
dan benda-benda lain di atas tanah bekas HGB
itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekas
pemegang HGB.
Sementara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,25
pada kesaksiannya sebagai Saksi Ahli telah
memberikan berpendapat:
a. bahwa seseorang yang mempunyai HGB
kemudian HGB tersebut berakhir dan tidak
25

Yusril Ihza Mahendra, (2013), Putusan Perkara Nomor
Pengadilan Tipikor Ternate Nomor 06/Pid.Tipikor/2012/
PN-Tte, hlm. 111-112.
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diperpanjang, maka jual beli tidak dapat dilakukan, tetapi melalui pelepasan hak dengan
memberikan kompensasi kepada bekas
pemegang HGB tersebut.
Secara normatif, orang yang tidak mau memperpanjang HGB, maka harus menyerahkan
kepada Negara, tetapi orang bekas pemegang
HGB itu tetap mempunyai hak keutamaan
untuk mendapatkan memperpanjang. Jika
Pemerintah akan menggunakan untuk kepentingan umum, maka harus menanyakan kepada bekas pemegang hak atas tanah, apakah
tanahnya masih akan digunakan atau tidak.
Jika masih akan menggunakan haknya, maka
Pemerintah dapat bernegoisasi pelepasan hak,
bukan jual beli karena HGB nya sudah lewat
waktu. Dan hanya bekas pemegang hak mempunyai keutamaan sehingga harus dilepaskan
hak keutamaannya.
dalam kasus ini, maka meskipun HGB sudah
berakhir maka hak keutamaannya masih
berlaku;
Pemerintah kota harus memohon kepada BPN
untuk mendapatkan hak atas tanah, selanjutnya BPN memanggil bekas pemegang hak dan
menanyakan apakah tanah tersebut masih
mau diperpanjang [pembaruan hak] atau
tidak karena ada permohonan baru.
Pemerintah Kota dapat menentukan peruntukan suatu tanah seperti untuk pengaturan
tata ruang kota.

E. Analisis Aspek Hukum Pidananya
Dari gambaran kasus tersebut di atas, perlu
dilakukan analisis: Apakah Panitia Pengadaan
Tanah, dan Perbuatan hukum Terdakwa I Sdr.
H. II (selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan
Terdakwa II Sdr. AM (Selaku Kepala Bagian
Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota Ternate),
serta Sdr. Terdakwa Drs. JS selaku Komisaris PT.
NB dan Penanggung jawab MG dimana PT. NB
termasuk dalam MG dapat dipersalahkan mela-

kukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1)
dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
a. Setiap Orang;
b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi;
c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukannya;
d. Dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara;
Analisis hukumnya:
a. Unsur Setiap Orang;
Setiap orang adalah subjek hukum sebagai
pendukung hak dan kewajiban yang mempu
mempertanggungjawabkan segala perbuatan
serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak
pidana. Subyek hukum dalam Tindak Pidana
Korupsi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
2001 adalah orang perseorangan atau termasuk
korporasi. Sedangkan orang perseorangan adalah
manusia sebagai individu atau natuurlijk person,
sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi
baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum. Oleh karena itu yang diatur dan
diancam pemidanaan menurut UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
maka subjek deliknya disyaratkan harus memiliki
jabatan atau kedudukan tertentu.
Sehubungan dengan uraian tersebut di atas,
maka para Terdakwa I Sdr. H. II (selaku Sekretaris
Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa II Sdr. AM.
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(Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekda
Pemerintah Kota Ternate), serta Sdr. Terdakwa
Drs. JS selaku Komisaris PT. NB dan Penanggung
jawab MG dimana PT. Nelayan Bhakti termasuk
dalam MG memenuhi unsur “Setiap orang”.
b. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang
lain stau suatu badan hukum cukup dinilai dari
kenyataan yang terjadi atau dihubungkan
dengan perilaku terdakwa sesuai dengan
kewenangan yang dimilikinya karena jabatan
atau kedudukan. Unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau
sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur itu telah terbukti, maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi.
Pada kasus ini Terdakwa I Sdr. H. II (selaku
Sekretaris Daerah Kota Ternate) dan Terdakwa II
Sdr. AM (Selaku Kepala Bagian Pemerintahan
Sekda Pemerintah Kota Ternate), serta Sdr.
Terdakwa Drs. JS (selaku Komisaris PT. NB dan
Penanggung jawab MG dimana PT. NB termasuk
dalam MG), dalam kedudukan dan jabatannya
telah memerintahkan mencairkan dana APBD
pada tanggal 22 Agustus 2011 kepada Bendahara
Pengeluaran Setda Kota Ternate WAP yang selanjutnya mengajukan permintaan pembiayaan
sebesar Rp. 3.619.500.000,- yang bersumber pada
DPA Perubahan tanggal 12 September 2011.
Setelah dana cair dalam bentuk SP2D, maka pada
tanggal 24 Agustus 2011 Bendahara Pengeluaran
WAP atas perintah Langsung H. Burhan Abdulrahmaan, S.H. MH. dalam jabatan Walikota Ternate melalukan pembayaran transfer ke Rekening
KPKNL Jakarta II di PT BRI (Persero) Cabang
Jakarta Cut Mutiah Jakarta Pusat sebesar Rp.
3.350.000.000,-dan selanjutnya uang sebesar Rp.
304.554.455,- dipindahbukukan ke Kas Negara
sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk pembayaran ganti kerugian tanah eks HGB
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Nomor 1 /Kayu Merah yang telah berstatus Tanah
Negara karena telah berakhir jangka waktu
haknya pada tanggal 1 Juli 2005 atau sekitar 8
tahun yang lalu. Tindakan terdakwa tersebut
dengan sendirinya telah menguntungkan Sdr.
Drs. JS selaku Direksi PT. NB.
c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukannya;
Pengertian menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukannya adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
melekat pada jabatan atau kedudukan yang di
jabat, atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan
lain dari maksud diberikannya kewenangan atau
kesempatan atau sarana tersebut.
Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan, atau sarana adalah untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi karena jabatannya atau kedudukan
yang dimilikinya. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatannya atau kedudukan dapat terjadi karena:26
1) Penyalahgunaan kewenangan, apabila
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang
sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi
dilakukan secara salah atau diarahkan pada
hal yang salah dan bertentangan dengan
hukum atau kebiasaan;
2) Penyalahgunaan kesempatan, adalah peluang
yang ada ini, dia gunakan untuk melakukan
perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas
pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan
yang dimilikinya;
3) Penyalagunaan sarana, adalah apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada diri26

Adami Chazawi, dalam Abdul Latif, (2014),
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
umum Dalam Konteks Tindak Pidna Korupsi, Majalah varia
Peradilan Tahun XXIXX Nomor 339. hlm. 40.
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nya karena jabatan atau kedudukannya untuk
tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi
kewajibannya.
Pada tanggal 26 Agustus 2011 jam 10.00 di
KPKNL Jakarta II Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta
Pusat yang dihadiri oleh AM dan Wakil Walikota
Ternate Ir. Arif in Djafar atas perintah Walikota
Ternate, Drs. JS (PT. NB) dilakukan serah terima
barang jaminan dari Sdr. Sugiyanti jabatan
petugas khusus pemegang dokumen asli barang
jaminan kepada Drs. JHS (pemilik Barang) kepada Ir. Arif in Djafar/Walikota Ternate selaku
pembeli; Selanjutnya pada hari yang sama yaitu
pada 26 Agustus 2011 jam 10.15 dilakukan
Penandatangan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah
dengan Nomor Akta 39 yang dibuat di hadapan
dan oleh Notaris Refrizal, S.H., M. Hum dan
dilangsungkan pula pelepasan tanah bekas HGB
Nomor 1/Kayu Merah dari Drs. JS (PT. NB)
kepada Ir. Arif in Djafar (Pemerintah Kota Ternate) dengan ganti kerugian sebesar Rp.
3.350.000,000.- beserta Pajak-pajak dan biaya
lainnya menjadi tanggungjawab Pemerintah
Kota Ternate.
Terdakwa I Sdr. H. II (selaku Sekretaris Daerah
Kota Ternate juga selaku Ketua Panitia Pengadaan
tanah Kota Ternate) dan Terdakwa II Sdr. AM.
(Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekda
Pemerintah Kota Ternate) dengan menggunakan
jabatan dan kedudukannya serta kewenangan
yang dimiliki telah memerintahkan pencairan
dana sebesar Rp. Rp. 3.619.500.000,- yang bersumber pada DPA Perubahan tanggal 12 September
2011.
Pengeluaran Pemkot Kota Ternate yang bersumber pada APBD untuk proses tanah bekas
HGB Nomor 1/Kayu Merah berdasarkan hasil
identif ikasi yang dilakukan oleh jaksa Penuntut
Umum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan
Negeri Ternate sebagai berikut:
1) ganti kerugian tanah Eks HGB Nomor 1/ Kayu

Merah Rp. 3.350.000.000,2) Pembayaran Biaya Notaris Refrisal, S.H., M.
Hum. Rp. 67.000.000,3) Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Rp.
167.000.000,4) Biaya Pengosongan Lahan Rp. 76.000.000,Dengan demikian, inti dari tindakan menyalahgunakan kewenangan adalah meliputi: melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan; dan memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah selesai dengan
peraturan, serta berpotensi merugikan Negara.
d. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian Negara;
Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan
dipertegas pula dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun
1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2001, dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” menunjukan bahwa tindak
pidana korupsi merupakan delik formal yaitu
adanya tindak pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah
dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Dengan demikian, dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi
namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian
Negara yang belum terjadi, tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah
berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian
Negara atau perekonomian Negara.
Pengertian Keuangan Negara dapat diketahui
pada Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999,
adalah keseluruhan kekayaan Negara dalam
bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak
dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian
kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan dan
kewajiban yang timbul karena:
1) berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara,
baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat
Daerah;
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2) berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan,
badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pada Pihak Ketiga berdasarkan
Perjanjian Negara.
Sedangkan pengertian “perekonomian Negara”
menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun
usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan
pada kebijaksanaaan Pemerintah baik di tingkat
Pusat maupun di Tingkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang
bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,
dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan
rakyat. Kerugian Negara dapat dirujuk pula pada
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Pasal 1 butir 22 yaitu adalah kekurangan
uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan
pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Dalam Kasus ini para terdakwa yang dalam hal
ini Sdr. Sdr. H. II (selaku Sekretaris Daerah Kota
Ternate) dan Terdakwa II Sdr. AM (Selaku Kepala
Bagian Pemerintahan Sekda Pemerintah Kota
Ternate) dan juga sebagai Anggota Panitia
Pengadaan Tanah, ternyata:
1) dalam pelaksanaan pengadaan tanahnya
dilakukan secara langsung dengan mengajukan
kembali penawaran pembelian tanah eks HGB
Nomor 1/Kayu Merah atas nama PT. NBI, pada
hal HGB tersebut sudah berakhir jangka waktu
berlakunya, sehingga status tanahnya menjadi
Tanah Negara; Pada hal menurut ketentuan
Perpres Nomor 36 Tahun 2006 Jo Perpres
Nomor 65 Tahun 2006, Pasal 20 Pengadaan
tanah untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari
1 (satu) hektar dapat langsung dilakukan oleh
Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah
dengan pemegang hak atas tanah, dengan cara
jual beli atau tukar-menukar atau cara lain yang
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disepakati kedua belah pihak. Sementara pada
kasus ini luas tanah yang diperlukan adalah
seluas 29.165 M2 (lebih dari 1 hektar).
2) Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan penempatan mesin PLN tersebut belum
ada keputusan Penetapan Lokasi dari Walikota
Ternate, yang berlaku juga sebagai ijin perolehan tanah bagi instansi pemerintah yang
memerlukan tanah;
3) Belum dibentuk Panitia Pengadaan Tanah,
dan baru ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2011
berdasarkan SK Walikota Ternate Nomor 80/
1.1/KT/2011 tertanggal 11 Maret 2011.
4) Terdakwa I yang menyepakati pelaksanaan
pengadaan tanah bekas HGB Nomor 1/Kayu
Merah untuk kepetingan penempatan Mesin
PLN secara langsung dengan cara pembelian
langsung tanpa menggunakan Panitia Pengadaan Tanah bertentangan dengan Pasal 6 ayat
(1) Perpres Nomor 36 tahun 2005 Jo Perpres
Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Jis Perkaban Nomor 3
Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Perpres Nomor 36 Tahun 2005;
Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili serta memutus
Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan
Tipikor pada PN Ternate adalah:
1) ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah
untuk hak atas tanah menurut Majelis Hakim
diberikan atas tanah hak atas tanah yang berlaku, yang dibuktikan dengan sertipikat yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk
itu;
2) Dalam perkara/kasus ini, fakta yang terungkap
dipersidangan ternyata bahwa Sertipikat HGB
Nomor 1/Kayu Merah dengan pemegang hak
PT. NB telah berakhir tanggal 1 Juli 2005 dan
tidak diperpanjang atau diperbaharui lagi oleh
PT. NB yang dalam hal ini Sdr. Drs. JHS selaku
Direkturnya, sehingga secara hukum menurut
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Majelis Hakim, PT. NB sudah tidak mempunyai
hak atas tanah di Kayu Merah seluas 29.165
M2. Pertimbangan tersebut didasarkan pada
UU Nomor 5 tahun 1960 Pasal 40 huruf a. Jo
Pasal 30 huruf d, dan Pasal 37 ayat (1) PP
Nomor 40 Tahun 1996.
3) Kemudian terhadap pendapat Saksi Ahli,
bahwa Sdr. Drs. JHS selaku bekas pemegang
hak Sertipikat HGB Nomor 1/Kayu Merah
masih memiliki Hak Prioritas yang tidak
dibatasi oleh waktu menurut majelis Hakim
merupakan suatu pendapat yang keliru dan hak
tersebut sifatnnya hanya administrasi saja.
4) Oleh karena itu, telah menjadi jelas bahwa PT.
NB melalui Direkturnya sdr. Drs. JS tidak
berhak untuk menerima ganti kerugian atas
tanah Kayu Merah, baik bangunan, tanaman
atau benda-benda lain yang berkaitan
dengan tanah;
5) Sesuai keterangan Saksi Sdr. Sufriyanti Sibua
dan Saksi Astati Andili, pada persidangan di
Pengadilan Tipikor Ternate, bahwa pembayaran kepada warga/penghuni lahan di
Kantor Lurah Kayu Merah tanggal 23 September 2013 dimaksudkan akan dipergunakan
untuk Wisata Wahana Air (Water Boom) dan
bukan untuk lokasi penempatan Mesin pembangkit Listrik.
2. Putusan MA-RI dalam Perkara Nomor
1098 K/PID. SUS/2013
Terdakwa Sdr. HP Bin MS pekerjaan PNS pada
Kantor Pertanahan Kota Pontianak Provinsi
Kalimantan barat diajukan di muka persidangan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak
pada Pengadilan Negeri Pontianak. Sdr. HP bin
MS selaku Kepala Seksi Penyelesaian Masalah
Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 April 2004 ditunjuk sebagai
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Perwakilan Kantor
Pertanahan Kabupaten Sekadau, untuk selanjutnya antara tahun 2005 s/d 2006 diangkat sebagai

Anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Kompleks
Perkantoran Pemda Kabupaten Sekadau berdasarkan SK Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2005
tertanggal 22 Maret 2005. Objek pengadaan tanah
berupa sebidang tanah milik Sdr. Sdr. CI alian A
K. (Direktur PT. SBS) dilakukan penuntutan
secara terpisah, didakwa telah melakukan atau
turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara
melawan hukum telah memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Perbuatan Sdr. HP bin MS., sebagaimana
tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepetingan Umum berupa pembangunan
Kompleks Perkantoran Pemda Sekadau harus
berpedoaman pada peraturan perundangundangan sebagai berikut:
a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok
Agraria;
b. Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanahan;
c. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun
1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
d. PMNA/Ka BPN Nomor 1 Tahun 1994
tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres
Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepetingan Umum;
e. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepetingan Umum;
f. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepetingan Umum;
g. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007
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tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Presiden RI Noor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepetingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepetingan Umum;
2. Lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan
Kompleks Perkantoran Pemda Sekadau dan
Kantor Dinas-Dinas lainnya yang ditetapkan
berdasarkan SK Bupati Sekadau Nomor 17
Tahun 2005 tertanggal 22 Maret 2005 berasal
dari tanah yang penggunaannya berupa tanah
perumahan/siap bangun. Sementara SK
Bupati Sekadau tentang Penetapan Lokasi
tersebut seharusnya berpedoman pada RTRW
Kab. Sanggau dengan peruntukan tanah
pertanian, sedangkan penggunannya adalah
berupa tanaman pertanian tahunan dan semak
belukar. Pada awalnya berada dalam penguasaan Sdr. CI alian A K. (Direktur PT. SBS) terdapat cacat secara yuridis, dan hal tersebut tidak
dipermasalahkan oleh Panitia Pengadaan
Tanah termasuk terdakwa Sdr. HP bin MS
selaku anggota Panitia tetapi malahan Panitia
Pengadaan Tanah dimaksud telah bersekongkol dengan Sdr. CI alias AK Selku Direktur PT.
SBS). Penguasaan tanah Sdr. Sdr. CI alian A
K. (Direktur PT. SBS) sejatinya telah melanggar Pasal 1 Perppu Nomor 56 Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
3. Dengan demikian, maka Sdr. CI alian A K.
(Direktur PT. SBS) tidak seharusnya /berhak
menerima pembayaran harga ganti rugi tanah,
melainkan berdasarkan peraturan perundangundangan pengadaan tanah hanya berhak atas
uang santunan, sehingga mengakibatkan
Negara C.q Pemerintah Daerah Kabupaten
Sekadau mengalami kerugian negara sebesar
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Rp. 22.151.176.924.00 (Dua puluh dua milyar
seratus lima puluh juta seratus tujuh puluh
enam ribu sembilan ratus dua puluh empat
rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar
Rp.14.713.371.525,00 (empat belas milyar tujuh
ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh satu
lima ratus dua puluh lima rupiah).
4. Terdakwa dituntut oleh Jaksa/ Penuntut
Umum Kejaksaan Negeri Sekadau dengan
tuntutan alternatif subsideritas yaitu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “secara
bersama-sama melakukan korupsi” yaitu
melanggar:
a. Primer: Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun
1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
b. Subsider: Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999
Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
c. menjatuhkan pidana penjara selama 6
(enam) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah
agar terdakwa tetap ditahan dan dipidana
denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima
ratus juta rupiah) subsidier 6 bulan kurungan.
5. Atas tuntutan Jaksa/Peuntut Umum tersebut,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Sdr. HP bin MS
Terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada PN
Pontianak Nomor 10/Pid/Pid. Sus/TP.Korupsi/
2012/PN.Ptk tertanggal 13 November 2012 yang
amar lengkapnya sebagai berikut:
a. menyatakan Terdakwa Sdr. HP bin MS
tidak secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana dalam dakwaan
primer;
b. membebaskan terdakwa oleh karena itu
dari dakwaan primer tersebut;
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c. menyatakan Terdakwa Sdr. HP bin MS
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “secara
bersama-sama melakukan korupsi” dalam
dakwaan subsidier;
d. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
Sdr. HP bin MS dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun dan pidana denda
sebesar Rp.100.000.000,00- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
e. menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;
f. menetapkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan;
g. Dst-nya.
6. Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada PN Pontianak tersebut, baik
Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum
sama-sama mengajukan banding ke PT Pontianak dan telah menjatuhkan putusan dengan
Putusan Perkara Nomor 03/PID.SUS/2013/
PT.PTK, tanggal 27 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:
a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
b. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak tertanggal 13 November 2012
Nomor: 10/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2012/PN
PTK, yang dimintakan banding tersebut ;
c. Menetapkan masa penahanan yang telah
dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;
a. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;
d. Membebankan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding
sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
7. Terhadap putusan PT Pontianak Nomor 03/

PID.SUS/2013/PT.PTK, tanggal 27 Februari
2013, Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Sekadau mengajukan Kasasi ke MA RI pada
tanggal 13 Maret 2013, demikian juga Terdakwa
Sdr. HP bin MS melalui Kuasa Hukumnya
pada tanggal 25 Maret 2013.
Terhadap permohona n Kasasi baik dari Jaksa/
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekedau maupun Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan perkara Nomor Perkara Nomor
1098 K/PID. SUS/2013 tertanggal 26 Juni 2013 yang
amarnya sebagai berikut:
a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi II/Terdakwa: HP bin MS tersebut;
b. Mengabulkan permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sekadau tersebut;
c. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Pontianak, Nomor: 03/PID.SUS/2013/
PT.PTK, tanggal 27 Februari 2013 yang
menguatkan putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Pontianak pada Pengadilan
Negeri Pontianak, Nomor: 10/Pid.Sus/
TP.Korupsi/ 2012/PN.PTK, tanggal 13 November 2012;
MENGADILI SENDIRI:
a. Menyatakan Terdakwa HP bin MS terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersamasama” ;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
dengan pidana penjara selama 4 (empat)
tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 4 (empat)
bulan ;
c. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam
tahanan sebelum putusan ini mempunyai
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kekuatan hukum tetap akan dikurangkan
seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
d. Dst-nya.
Dasar pertimbangan hukum MA-RI, menjatuhkan putusan tersebut adalah:
1. Judex facti telah salah menerapkan hukum
atau menerapkan hukum tidak sebagaimana
mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa Sdr.
HP bin MS dari dakwaan primer dengan
menyatakan unsur “setiap orang” dalam Pasal
2 Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melakukan perbuatan “melawan hukum” tidaklah
terpenuhi dengan alasan dan pertimbangan:
bahwa Terdakwa Sdr. HP bin MS dalam melakukan perbuatannya karena kedudukan dan
kapasitasnya terdakwa selaku PNS dan selaku
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Perwakilan
Kabupaten Sekadau, serta sebagai Anggota
Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepetingan Umum berdasarkan SK. Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 26 April 2014 Jo. SK Bupati
Sekadau Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 22
Maret 2005.
2. Pertimbangan judec facti tersebut tidak dapat
dibenarkan, justeru oleh karena unsur “setiap
orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
berlaku umum tanpa harus dibedakan dalam
kedudukan dan kapasitas atau jabatan seseorang selaku subjek hukum dan mampu bertanggung jawab termasuk terdakwa sebagai
pelaku tindak pidana dalam perkara tersebut.
3. Dari hasil persidangan bahwa Terdakwa Sdr.
HP bin MS selaku PNS dan Pelaksana Tugas
Kepala Kantor Perwakilan Kabupaten Sekadau,
serta selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah
ditemukan fakta hukum, terdakwa tidak
melaksanakan tugasnya dan kewajibannya
dengan baik dan benar menurut hukum terkait:
a. tidak adanya instansi Pemerintah yang
mengajukan permohonan tanah untuk

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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kepentingan Pembangunan kantor/Kompleks Pemda ka. Sekadau dan Dinas-Dinas
lainnya;
tidak dilakukan penelitian dan inventarisasi
alas hak atau status hukum tanahnya yang
dibebaskan untuk pembangunan Kantor
Pemda Kabupaten Sekadau seluas 207 Ha.
tidak melaksanakan hasil inventarisasi
mengenai keadaan tanah dan peruntukannya yaitu ternyata tanah yang dibebaskan
tersebut adalah tanah untuk tanaman
pertanian, sehingga tanah yang dibebaskan
beserta perbuatan pelepasan tanah untuk
kepentingan umum itu bertentangan
dengan RTRW;
tanah yang dibebaskan seluas 207 Ha adalah
tanah yang sebelumnya dikuasai oleh
masyarakat dan telah diganti rugi dan/atau
dibeli dan diserahkan kepada Sdr. CI selaku
Pemilik dan Direktur PT. BSS yang belum
terdaftar pada Kantor Pertanahan dan tidak
dilengkapi dengan bukti Surat Kepemilikan
Tanah (SKT) yang sah menurut hukum;
peralihan hak atas tanah seluas 207 Ha yang
sebelumnya dikuasai oleh masyarakat dan
dialihkan kepada Sdr. CI alian A K. (Direktur PT. SBS) dengan jual beli /ganti rugi
tanpa hak yang sah sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dari pejabat
yang berwenang.
Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dan Surat
Pernyataan Hak adalah merupakan bukti
Surat yang tidak sah menurut hukum,
dikarena dikeluarkan tidak berdasarkan alas
hak penguasaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan modus operandi terjadinya perbuatan korupsi yang berakibat pada kerugian
Keuangan Negara/Daerah.
terdakwa Sdr. HP bin MS pada tanggal 8
April 2005 dan tanggal 13 Mei 2005 selaku
Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk
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Pembangunan Kantor Pemda Kab. Sekadau
telah mengetahui status dan keadaan tanah
yang dibebaskan tidak memiliki alas hak
kepemilikan yang sah, sehingga merupakan
tanah negara yang dikuasai masyarakat
yang peruntukannya untuk pertanian dan
bukan untuk perkantoran.
h. terdakwa selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah pada waktu mengikuti Rapat
tersebut seharusnya mempersoalkan status
dan keadaan tanah yang akan dibebaskan,
namun kenyataannya tidak melakukan tugas dan kewajiban yang seharusnya telah
diketahui sebelumnya bahwa tanah yang
akan dibebaskan merupakan tanah negara
yang dikuasai masyarakat tanpa alas hak
yang sah, sehingga perbuatan terdakwa
telah memenuhi kualif ikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa
sebagaimana diatur dalam PMNA/Ka. BPN
Nomor 1 tahun 1994 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Keppres Nomor 55 tahun 1993
Jo Khususnya Pasal 15 huruf a Keppres
Nomor 55 tahun 1993.
i. terdakwa sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan panitia
lainnya patut dipersalahkan menurut
hukum dan terdakwa bertanggung jawab
atas perbuatannya yang menafsirkan dan
menetapkan harga ganti rugi tanah sebesar
Rp. 13.870,00/M2 dengan luas 207 Ha
dengan
total
seluruhnya
Rp.
28.710.900.000,00- (dua puluh delapan
milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan
ratus ribu rupiah). Besarnya ganti kerugian
tersebut dilakukan secara tidak wajar dan
melampaui harga yang seharusnya serta
tidak sesuai dengan harga umum dan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.
14.713.371.525,00 (empat belas milyar tujuh

ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh
satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah),
dikarenakan kelebihan membayar yang
seharusnya tidak perlu dibayarkan oleh
Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten
Sekadou.
j. terdakwa selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah dalam menentukan besarnya
ganti rugi tanah yang akan dibebaskan oleh
Panitia bertentangan dengan Ketentuan
Pasal 1 huruf d Jo.Pasal 16 ayat (1) angka 5,
Pasal 21 ayat (1) PMNA/Ka. BPN Nomor 1
Tahun 1994 Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepetingan Umum.
Pasal 1 butir d menyebutkan: Pemegang hak
atas tanah adalah orang atau badan hukum
yang mempunyai hak atas tanah menurut
UUPA, termasuk bangunan, tanaman dan/
atau benda-benda lainya yang terkait
dengan tanah yang bersangkutan.
Sementara penguasaan tanah oleh Sdr. CI
alias AK selaku Direktur PT. SBS hanya
berupa surat penyerahan hak garap dari
masyarakat secara di bawah tangan dan alat
bukti penyerahan hak garap tersebut bukan/tidak termasuk dalam kriteria sebagai
pemegang hak atas tanah menurut UUPA,
sehingga apabila diterapkan ketentuan
Pasal 20 ayat (1) PMNA/Ka. BPN Nomor 1
Tahun 1994 yang bersangkutan tidak
berhak memnerima ganti rugi dikarenakan
memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau
kuasanya.
Pasal 20 ayat (1) menyebutkan: Bagi yang
memakai tanah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diselesaikan menurut
ketentuan Pasal 4 UU Nomor 51/Prp Tahun
1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah
Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.
k. hasil pemeriksaan dipersidangan ditemu-
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kan fakta hukum bahwa Sdr. CI alias A.K
selaku Direktur PT. SBS memperoleh tanah
melalui orang-orang kepercayaannya yaitu
Sdr. Eddy Supardjo, Razali H. Sagur dan
warga lainnya seolah-olah bersedia menjual
kepada Sdr. CI alias AK dengan harga antara
Rp. 500.00- s/d rp. 600,00- dengan alasan
tanah tersebut akan diperuntukan oleh
Pemda.
l. perbuatan terdakwa selaku Anggota Panitia
Pengadaan Tanah tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu
bertambahnya kekayaan Sdr. CI alias AK
selaku
Direktur
SBS
sebesar
14.713.371.525,00, berdasarkan Laporan
Keterangan Ahli No. SR-256/D6/01/2012
tanggal 23 Maret 2012.
Analis hukumnya:
Pengadaan tanah untuk kepetingan umum
yang dalam kasua ini adalah pembangunan
Komplek Perkantoran Pemda kab. Sekadau dan
Kantor Dinas-Dinas lainya dilaksanakan oleh
Panitia Pengadaan Tanah dimana Terdakwa Sdr.
HP bin MS menjadi salah satu Anggota Panitia
berdasarkan SK Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun
2005 tertanggal tanggal 22 Maret 2005, sehingga
berlaku ketentuan Keputusan Presiden (Keppres
Nomor 55 Tahun 1993 Jo. PMNA/Ka. BPN Nomor
1 Tahun 1994.
Fakta hukum yang diperoleh selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada PN Pontianak (judec facti) yng kemudian
digunakan oleh MARI dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 1098 K/PID. SUS/2013
tersebut dapat diberikan analisis sebagai berikut:
a. pengadaan tanah untuk kepetingan umum
yang objek tanahnya seluas 207 Ha terletak di
Desa Gonis Tekam dan Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau
Provinsi Kalimantan Barat tidak ditemukan
dokumen Surat Permohonan dari Instansi yang
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memerlukan tanah untuk kepetingan pembangunan. Tidak adanya dokumen tersebut
bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 (permohonan penetapan lokasi) dan 8 (permohonan pengadaan tanah) PMNA/Ka. BPN
Nomor 1 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa:
Untuk pengadaan tanah yang luasnya lebih
dari 1 (satu) hektar setellah diterimanya Penetapan Lokasi Pembangunan Instansi yang
memerlukan tanahbsegera mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Panitia
dengan melampirkan persetujuan penetapan
lokasi pembangunan tersebu.
b. panitia pengadaan tanah untuk kepetingan
umum, tidak melakukan penelitian dan
inventarisasi untuk memastikan alas hak atau
status hukum tanahnya, serta keadaan tanah
dan peruntukkannya/penggunaannya dan
ternyata bertentangan dengan RTRW merupakan perbuatan hukum yang bertentangan
dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keppres
Nomor 55 Tahun 1993 yang menyatakan
bahwa: Pengadaan tanah untuk kepetingan
umum hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana pembangunan untuk kepetingan
umum tersebut sesuai dengan dan berdasar
pada RUTR yang ditetapkan terlebih dahulu.
Jika daerah belum menetapkan RUTR, maka
pengadaan tanah dilakukan berdasarkan
perencanaan ruang wilayah atau kota yang
telah ada. Hal tersebut bertentangan pula
dengan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor
55 Tahun 1993 yang merupakan kewajiban
hukum dari Panitia Pengadaan Tanah, khususnya pada angka 1, 2 yaitu Panitia Pengadaan Tanah bertugas mengadakan penelitian
dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada
kaitannya dengan tanah yang hak atasnya
akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan
penelitian status hukum tanah yang hak
atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan
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dokumen yang mendukungnya. Pasal 11 dan
12 PMNA/ka. BPN Nomor 1 Tahun 1994 terkait
dengan kegiatan yang harus dilakukan oleh
Panitia.
c. Dokumen yang dipunyai oleh Sdr. CI alias AK
selaku Direktur PT. SBS berupa bukti kepemilikan hak atas tanah yang akan dilepaskan
haknya untuk kepentingan umum ternyata
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 huruf d PMNA/Ka.
BPN Nomor 1 Tahun 1994, sehingga berakibat
terjadi kesalahan dalam menentukan besarnya
ganti kerugian dan menyimpang/bertentangan dengan Pasal 20 PMNA/Ka. BPN
Nomor 1 Tahun 1994 yang seharusnya hanya
diberikan uang santunan ternyata diberikan
uang ganti kerugian. Hal tersebut juga
bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 PMA/
Ka. BPN 1 Tahun 1994 yaitu pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan hak atau
penyerahan tanah, pemegang hak atas tanah
wajib menyerahkan sertipikat dan/atau asli
surat-surat tanah yang berkaitan dengan
tanah yang bersangkutan kepada Panitia.
E. Kesimpulan
Secara makro regulasi pengadaan tanah yang
diwadahi dalam bentuk produk hukum berupa
Undang-undang akan mempunyai daya mengikat
bagi semua pihak dan menghindarkan adanya
tindakan sewenang-wenang dari aparat. Diperlukan dua prasyarat dalam revolusi mental untuk
pelaksanaan pembangunan, yaitu: Pertama,
pertumbuhan yang menyentuh dan dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat (broad based);
dan Kedua, prosesnya lebih mengandalkan pada
kegiatan berdasarkan hasil kerja, inisiatif dan
integritas Sumber Daya Manusia (SDM) dan
bukan semata dari hasil eksploitasi Sumber Daya
Alam (SDA) semata.
Pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap bekas pemegang hak atas tanah yang telah

berakhir jangka waktu berlakunya, dan ada
kewajiban yang wajib dilaksanakan/ditunaikannya akan tetapi tidak dilakukan oleh bekas
pemegang hak, maka pemberian ganti kerugian
oleh Panitia PTUP tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan
sebagai tindakan/perbuatan merugikan Negara.
Hal tersebut didasarkan pada Ketentuan Pasal 3
Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1
KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jis. Pasal 1 butir
22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Panitia Pengadaan Tanah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan
benar menurut hukum bertentangan dengan
kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 huruf a Keppres Nomor 55 Tahun 1993
Jo. Pasal 1 huruf d dan Pasal 20 PMNA/Ka. BPN
Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Khususnya Keputusan Presiden Nomor
55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepetingan
Umum.
Panitia Pengadaan Tanah harus berperan sejak
persiapan, penyelenggaraan sampai penyerahan
dokumen hasil PTUP baik pada aspek formil
(mekanisme/prosedur pelaksanaan maupun
aspek substansi (kualitas penyelenggaraan dan
validitas) sehingga ruang/potensi untuk terjadinya tindak pidana bisa dilakukan pencegahan.
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MASALAH PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN PLTU DI BATANG
Achmad Taqwa Aziz*

Abstract
Abstract: The availability of land is important element in development activitiesespecially for public interest. This study aims to
determine the mechanisms applied in land acquisition for Batang Power Plant, in Batang, Central Java; and to explore the supporting
and inhibiting supports in the implementation of the land acquisition and settlement efforts. This study explains development of
Batang Power Plant as infrastructure projects use the mechanism of Public Private Partnerships (PPP), according to The Law No. 30
of 2009 on Electricity and Presidential Decree No. 13 of 2010. The supporting factors of the implementation of land acquisition
are existence of a positive perspective of residents, the price of the deal, the full support of government and large investment
funds. The inhibiting factors of the implementation of the land acquisition are the attitude of the citizens of rejection, the price
disagreement, the issue of environmental pollution and the emergence of land speculators. For resolving obstacles and constraints
in land acquisition created the establishment of a forum of communication together, increasing participation of citizens, transparency and accountability, creating guarantees the survival of the farm laborers and tenants, and enhancing community empowerment
through CSR programs.
Keywords
Keywords: Acquisition of land, the power plant.
Intisari
Intisari: Ketersediaan lahan merupakan unsur penting dalam kegiatan pembangunan terutama untuk kepentingan umum. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme yang diterapkan dalam pembebasan lahan untuk PLTU Batang, di Batang, Jawa Tengah;
dan untuk mengeksplorasi para pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan upaya penyelesaian. Penelitian
ini menjelaskan pengembangan Pembangkit Listik Batang sebagai proyek infrastruktur yang menggunakan mekanisme Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS) menurut UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Presiden Nomor 13 tahun
2010. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan akuisis tanah adalah adanya perspektif positif dari warga, harga kesepakatan, dan
dukungan penuh dari pemerintah dan investasi yang besar. Faktor penghambat pelaksanaan pembebasan lahan adalah sikap penolakan
warga, perselisihan harga, isu pencemaran lingkungan dan munculnya spekulan tanah. Untuk menyelesaikan hambatan dan kendala
dalam pembebasan lahan dibentuk forum forum komunikasi bersama, untuk meningkatkan partisipasi warga, transparansi, dan
akuntabilitas, jaminan kelangsungan hidup buruh tani dan penyewa, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program
CSR.
Kata kunci
kunci: Akuisisi lahan, pembangkit listrik.

A. Pengantar
Setiap kegiatan pembangunan tidak lepas dari
tanah sebagai ruang untuk penyelenggaraannya.
Kegiatan pembangunan tersebut diselenggarakan
oleh negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu ketersediaan tanah
bagi kegiatan pembangunan adalah suatu hal
yang penting untuk diupayakan oleh negara.

* Stanf Badan Pertanahan Nasional RI Provinsi Papua.

Dewasa ini ketersediaan tanah-tanah negara yang
“bebas” yaitu tanah yang sama sekali tidak dihaki
atau diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas (Oloan
Sitorus 2004:1). Keterbatasan tanah negara bebas
ini mengharuskan pemerintah sebagai penyelenggara negara berhadapan dengan para pemilik
tanah dalam upaya menyediakan tanah untuk
kegiatan pembangunan.
Negara melalui pemerintah menyelenggarakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan
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umum. Demi kepentingan umum, pemerintah
mempunyai wewenang untuk memperoleh tanah
dari pemiliknya. Berdasarkan Pasal 33 Undangundang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor
5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, Negara menguasai bumi, air dan
kekayaan yang terkandung di dalamnya dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Oleh karena itu Pemerintah dapat
mengambilalih, memperoleh, atau melakukan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
I. Soegiarto (1994, dalam Sitorus, 2004:14)
menyatakan bahwa macam cara pengadaan
tanah menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku di negara kita adalah sebagai
berikut: a) pelepasan atau penyerahan hak; b) jual
beli, tukar menukar, cara lain yang disepakati
secara sukarela; dan c) pencabutan hak atas tanah.
Dari ketiga cara pengadaan tanah tersebut, pencabutan tanah dianggap sebagai cara yang kurang
memperhatikan hak asasi manusia. Pencabutan
tanah tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip penghomatan hak asasi manusia untuk mendapatkan
kehidupan yang layak berkaitan dengan tanah.
Muhammad Yamin Lubis, (2011:1) menyatakan
bahwa pencabutan hak, pembebasan atau pengadaan tanah berarti mengupas salah satu hal yang
menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan
hukum antara subyek hak dengan obyek tanahnya. Pemutusan hubungan hukum antara subyek
hak dengan obyek tanahnya tersebut berakibat
hapusnya hak-hak keperdataan atau hak kepemilikan atau hak prioritas pemilik bidang tanah
terhadap tanahnya.
Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 1 angka 2, pengadaan tanah adalah kegiatan
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti
kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang

berhak. Dengan demikian menurut peraturan
tentang pengadaan tanah tersebut saat ini ada
salah satu cara perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu
pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
Ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan
tanah ditetapkan melalui musyawarah penetapan
ganti kerugian yang melibatkan pihak yang
memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.
Dengan proses musyawarah penetapan ganti
kerugian
tersebut
diharapkan
dapat
menghasilkan ganti kerugian yang layak dan adil
sesuai amanat undang-undang. Dengan demikian
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum dapat diselenggarakan
dengan lebih demokratis dan menghomati hak
asasi manusia yang berkaitan dengan tanah.
Namun kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini
kegiatan pengadaan tanah tersebut seringkali
menimbulkan permasalahan. Hal tersebut disebabkan karena sulitnya mencapai kesepakatan
dalam penetapan ganti kerugian. Seperti halnya
yang terjadi pada kasus yang diteliti oleh peneliti,
yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan
pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
PLTU Batang adalah sebuah megaproyek
pembangkit listrik berkapasitas 2×1.000 megawatt
(MW) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Dengan kapasitas sebesar itu maka PLTU ini akan
menjadi PLTU terbesar Indonesia. Pendanaan
proyek ini diperoleh dari konsorsium tiga perusahaan Jepang dan Indonesia yaitu J-Power,
Itochu dan Adaro yang bergabung menjadi PT.
Bhimasena Power Indonesia dengan nilai investasi
mencapai Rp. 30 Triliun.1
Pembangunan PLTU tersebut masih menyisakan persoalan pro-kontra pada masyarakat

1

www.merdeka.com/uang/pm-jepang-tegaskandukungannya-terhadap-pltu-batang.html diakses pada 20
November 2013 pukul 14.03 WIB).

Achmad Taqwa A.: Masalah Pengadaan Tanah untuk PLTU Batang: 601-620

setempat. Pemerintah bersama investor PT. BPI
sebagai pemrakarsa PLTU telah melakukan negosiasi dan musyawarah dengan warga masyarakat
di beberapa desa yang menjadi lokasi PLTU untuk
menentukan bentuk ganti rugi atau besar nilai
harga atas tanah, tanaman dan bangunan di atasnya. Pembangunan proyek PLTU Batang saat ini
masih mengalami hambatan karena kurangnya
lahan yang dibebaskan sekitar 15-20 persen.
Hambatan dalam pembebasan lahan tersebut
menyebabkan pembangunan PLTU tersebut
harus tertunda satu tahun dari tenggat waktu
semula 6 Oktober 2013 menjadi 6 Oktober 2014.
Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa pemilik tanah di lokasi proyek belum sepakat
dengan bentuk ganti kerugian atau besarnya harga tanah yang ditetapkan oleh pemrakarsa PLTU.2
Tulisan ini bersifat kajian administratif
mengenai pengadaan tanah. Aspek-aspek mengenai kekuatan perlawanan terhadap proyek pengadaan tanah, argumen dan strategi perlawanan
serta dampaknya yang merupakan kajian socialpolitik mengenai pengadaan tanah, berada di luar
jangkauan tulisan ini.
Tulisan ini menyoroti dua hal, pertama,
mengenai mekanisme yang digunakan dalam
proses pengadaan tanah untuk pembangunan
PLTU Batang. Kedua, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengadaan
tanah untuk pembangunan PLTU Batang serta
upaya penyelesaiannya.
Regulasi mengenai pengadaan tanah telah dilakukan secara sah menurut hukum sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961
Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan
Benda-benda yang Ada di Atasnya. Dalam undang-undang tersebut dalam keadaan memaksa
Presiden dapat mencabut hak-hak atas tanah dan
benda-benda yang ada di atasnya untuk kepen2

www.suaramerdeka.com/index.php/read/news/
2013/10/11/175403 diakses pada 20 Desember 2013, pukul
20:05).
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tingan umum dan kepentingan pembangunan.
Istilah “Pengadaan Tanah” mulai populer sejak
tahun 1993 ketika Pemerintah menerbitkan
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tanggal
17 Juni 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Kemudian istilah tersebut berlanjut pemakaiannya pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 serta yang terakhir adalah Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Maria S.W. Sumardjono, (2001, dalam Lubis,
2011:53) menyatakan bahwa istilah pengadaan
tanah ini menjadi pengganti dari istilah “pembebasan tanah” yang mendapat respons kurang
positif di tengah-tengah masyarakat sehubungan
dengan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya di lapangan Secara
prinsip, terdapat perbedaan antara istilah pembebasan tanah dengan pengadaan tanah. Pembebasan tanah mengandung makna khusus yaitu
penyediaan tanah dengan cara pelepasan hak,
sedangkan pengadaan tanah memiliki makna
umum yaitu penyediaan tanah baik dengan cara
pemindahan hak, pelepasan hak maupun pencabutan hak.
Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan terakhir yaitu Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 1 angka 2, pengadaan tanah adalah kegiatan
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti
kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang
berhak. Dengan pemberian ganti kerugian yang
layak dan adil diharapkan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum dapat
diselenggarakan dengan lebih demokratis dan
menghomati hak asasi manusia yang berkaitan
dengan tanah.
Soegiarto (1994, dalam Sitorus, 2004:5) berpendapat bahwa pada garis besarnya dikenal 2
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(dua) jenis pengadaan tanah, yaitu: pengadaan
tanah untuk keperluan pemerintah dan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah
dibagi atas pengadaan tanah bagi kepentingan
umum dan bukan kepentingan umum (misalnya:
kepentingan komersial). Selanjutnya pengadaan
tanah bagi kepentingan swasta bisa pula digolongkan atas kepentingan komersial dan bukan
komersial, yakni yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam pembangunan sarana umum dan fasilitas sosial.
Boedi Harsono, (1994, dalam Sitorus,dkk,
1995:7) menyatakan bahwa pranata hukum
pengadaan tanah akan lebih utuh dipahami bila
tetap berpegang pada konsepsi hukum tanah
nasional. Konsepsi hukum tanah nasional diambil
dari hukum adat, yakni berupa konsepsi yang:
komunalistik religius yang memungkinkan
penguasaan tanah secara individual, dengan hakhak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus
mengandung unsur kebersamaan.
Selanjutnya mengenai cara pengadaan tanah,
menurut Boedi Harsono dan I. Soegiarto tergantung pada 4 (empat) faktor yaitu:
a. tanah yang diperlukan;
b. status hukum pihak yang memerlukan tanah;
c. peruntukan tanah yang diperlukan;
d. ada atau tidaknya kesediaan pemilik tanah
untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan.
Adapun pengadaan tanah yang terjadi dapat
berproses seperti contoh dalam kajian berikit.
Pengadaan tanah untuk proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di
Merauke Papua sejak tahun 2008 dilakukan
terhadap tanah ulayat Masyarakat Adat Marind
dengan mengadopsi budaya masyarakat setempat. Perusahaan yang tergabung dalam proyek
tersebut memberikan makna pemberian uang
ganti kerugian atas tanah sebagai uang pinangan
kepada “Mama” atau ibu yang merupakan personif ikasi dari tanah menurut masyarakat Papua.

Ketika pinangan tersebut diterima, uang yang
diterima masyarakat Marind dibalas dengan
penyerahan tanah kepada perusahaan. Penunggangan makna-makna budaya tersebut melancarkan perolehan tanah bagi beberapa perusahaan
besar yang sudah beroperasi atau sedang memulai operasinya dalam naungan proyek MIFEE.
(Laksmi A. Savitri, 2013:61-62).
Kepentingan umum memiliki beberapa
pengertian yang bermacam-macam. John Salindeho, (1988, dalam Sitorus, 1995:13) menyatakan
bahwa secara sederhana dapat diartikan bahwa
kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk
keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang
banyak atau tujuan sosial yang luas. Namun
rumusan semacam ini terlalu umum, tidak ada
batasnya. Selanjutnya John Salindeho membuat
rumusannya sendiri mengenai kepentingan
umum, dengan menyatakan bahwa kepentingan
umum termasuk kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan
memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis
dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) atas dasar asas-asas Pembangunan
Nasional dengan mengindahkan Ketahanan
Nasional serta Wawasan Nusantara (Oloan
Sitorus, dkk., 1995:14).
Salah satu fasilitas yang termasuk kategori
kepentingan umum dalam peraturan perundangundangan tersebut di atas adalah Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU adalah jenis
pembangkit listrik tenaga thermal yang banyak
digunakan, karena ef isiensinya baik dan bahan
bakarnya mudah didapat sehingga menghasilkan
energi listrik yang ekonomis. PLTU merupakan
mesin konversi energi yang merubah energi kimia
dalam bahan bakar menjadi energi listrik.
Tanah tidak hanya bersifat statis terhadap
perkembangan perubahan penggunaan tanah,
penguasaan dan pemilikan tanah. Bambang
Suyudi, (2002:7) menyatakan bahwa sifat kedinamisan tanah menjadikan tanah bersifat stra-
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tegis, karena tidak hanya aspek fisik dan legal saja
yang terkandung tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya politik serta pertahanan dan
keamanan. Kondisi demikian menyebabkan nilai
tanah (land value) selalu berubah menyesuaikan
dengan keadaan lingkungan dan masyarakat
sekitarnya.
Nilai tanah dipengaruhi oleh banyak faktor
yang terkait dengan kondisi tanah itu sendiri.
Menurut Eckert dalam Walijanto (1994), faktorfaktor yang mempengaruhi nilai tanah dibedakan
menjadi 4 (empat) faktor, yaitu factor ekonomi,
social, politik, dan fisik.
Menurut Pasal 32 Undang-undang Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, nilai
yang diperhitungkan dalam proses penilaian
besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah
meliputi beberapa hal yaitu, (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.
Menurut Sudjito, dkk., (2012:11) dalam konteks pengadaan tanah, yang dimaksud musyawarah adalah proses kegiatan saling berbagi dan
memberi pendapat atas dasar persamaan sebagai
subyek, tanpa ada tekanan atau paksaan, antar
semua pihak yang terkait dengan pegadaan tanah,
agar dicapai kesepakatan. Sehingga kedudukan
para pihak yang bermusyawarah adalah setara,
tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Jika hendak diperjelas dapat dikatakan bahwa
ganti kerugian adalah imbalan yang diterima oleh
pemegang hak atas tanah sebagai pengganti dari
nilai tanah, termasuk yang ada di atasnya, yang
telah dilepaskan atau diserahkan (Oloan Sitorus
dan Carolina Sitepu, dalam SKH Sinar Indonesia
Baru, 5 November 1994). Pendapat ini telah memperjelas bahwa yang berhak menerima ganti kerugian adalah pemegang hak atas tanah.
Selanjutnya, pemberian ganti kerugian harus
berdasar pada prinsip keseimbangan. Oloan
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Sitorus dkk., (1995:31) menyatakan bahwa sebagai
imbalan, maka prinsip pemberian ganti kerugian
harus seimbang dengan nilai tanah, termasuk
segala benda di atasnya, yang telah dilepaskan
atau diserahkan itu. Jadi idealnya, jumlah ganti
kerugian yang diterima pemegang hak atas tanah
harus sama dengan nilai tanah, termasuk bendabenda yang terdapat di atasnya itu, pada saat terjadinya pembayaran ganti kerugian. Hal ini disebabkan karena nilai harga tanah setiap saat selalu
berubah dengan kecenderungan meningkat.
Pembangunan untuk kepentingan umum
adalah suatu kegiatan penting yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Pembangunan untuk
kepentingan umum tersebut tentu saja memerlukan tanah sebagai ruang untuk mewujudkannya. Atas dasar itulah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur
mengenai proses penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.
Salah satu contoh kasus pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang,
Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi Laut Daerah
dan Lokasi PLTU
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Proses pengadaan tanah untuk pembangunan
PLTU Batang dimulai pada tahun 2012 hingga saat
ini belum rampung karena mengalami hambatan
dalam proses pembebasan tanahnya. Hingga
Oktober 2013, proses pembebasan tanah untuk
PLTU Batang baru selesai sekitar 80-85% dari total luas tanah yang akan dibebaskan. Menurut
berbagai sumber, ketidaklancaran proses
pembebasan tanah tersebut disebabkan oleh
belum dicapainya kesepakatan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian.
Tulisan ini menitikberatkan pada proses musyawarah penetapan ganti kerugian, proses
pengambilan keputusan ganti kerugian, persepsi
masyarakat mengenai tanah di lokasi PLTU, karakter PLTU, aspek-aspek kerugian yang ditimbulkan
oleh PLTU, hambatan atau kendala yang dihadapi
serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan dalam pelaksanaan musyawarah
penetapan ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang.
B. Pengadaan Tanah PLTU Batang
PLTU Batang 2 x 1.000 MW terletak di Desa
Ujungnegoro dan Desa Karangggeneng Kecamatan Kandeman dan sebagian lagi terletak di
Desa Ponowareng Kecamatan Tulis. Sedangkan
untuk jalur transmisi akan melewati Desa Karanggeneng dan Desa Kenconorejo, Desa Simbangjati,
Desa Beji, Desa Tulis, dan Desa Wringin Gintung
di Kecamatan Tulis.
Kegiatan pembangunan PLTU Batang terdiri
dari beberapa bagian sebagai berikut :
a. Bangunan Utama (Power Block) PLTU
b. Terminal Khusus (Jetty)
c. Pengerukan (Dredging) di Laut dan Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping) di Laut
d. Jaringan Transmisi 500 kV (SUTET) dan
Gardu Induk.
Kabupaten Batang memilki luas sebesar
78.864,16 ha dengan luas wilayah lautnya mencapai ± 287.060 km2, memiliki ketinggian lahan

yang bervariasi. Penggunaan lahan di sekitar
rencana PLTU sebagian besar merupakan daerah
pertanian yang terdiri dari area hilir dan dataran.
Pada lahan yang relatif datar sebagian besar
merupakan sawah irigasi dan sawah tadah hujan, dan kebun melati. Siklus tanaman padi
sawah adalah dua kali setahun, tetapi di musim
penghujan padi sawah dikombinasi dengan
tanaman palawija (jagung), sayuran, dan kacang-kacangan. Area hilir digunakan untuk kebun campuran seperti buah cokelat, singkong,
dan kelapa dengan pohon lain di antaranya
pohon pohon sengon (Albazia falcataria), rambutan (Nephelium lappaceum), dan mangga
(Mangifera indica).
Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2012 tercatat
sejumlah 715.115 jiwa. Lokasi rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang terletak
di 2 kecamatan yakni Kecamatan Kandeman dan
Kecamatan Tulis. Dikaji dari jumlah penduduk,
Kecamatan Kandeman pada akhir tahun 2011
tercatat mempunyai jumlah penduduk 30.951
jiwa sedangkan penduduk Kecamatan Tulis tercatat 35.417 jiwa.
Sektor-sektor yang ditekuni oleh penduduk
meliputi pertanian, industri, perdagangan, perkebunan, peternakan, perikanan, angkutan, dan
jasa. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan
utama penduduk desa-desa yang diteliti, kecuali
untuk Desa Bakalan dan Sembojo.
Kabupaten Batang memiliki luas wilayah
85.644,65 Ha (data luas berdasarkan digitasi peta
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang,
2009). Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang
telah dibudidayakan, baik untuk budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian.
Penggunaan tanah berupa budidaya pertanian
di Kabupaten Batang seluas 56.104,20 Ha atau
65,51 % dari luas wilayah Kabupaten Batang’
Sementara itu penggunaan tanah untuk budidaya
non pertanian di Kabupaten Batang pada tahun
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2009 yang paling dominan adalah untuk kawasan
pemukiman yakni seluas 10.448,44 Ha atau 12,20
% dari luas keseluruhan Kabupaten Batang.
Kemudian untuk emplasemen seluas 36,37 Ha
(0,04 %), industri pengolahan hasil pertanian
seluas 69,96 Ha (0,08 %), Lapangan Olah Raga
seluas 6,43 Ha (0,01) dan makam/kuburan seluas
5,39 Ha (0,01 %).
1. Mekanisme Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan PLTU Batang
a) Kerjasama Pemerintah Swasta dalam
Pembangunan PLTU Batang
PT. Bhimasena Power Indonesia (PT. BPI) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
energi yang didirikan oleh konsorsium (perusahaan gabungan) tiga perusahaan multinasional,
yaitu J-Power, Itochu, dan PT. Adaro Energy, Tbk.
Pada bulan Juli 2011, konsorsium tiga perusahaan
tersebut menyepakati berdirinya PT. BPI, yang
memiliki misi: membangun dan mengoperasikan
PLTU berbahan bakar batubara, yang akan
menjadi PLTU yang terbesar di Asia.
Pada tanggal 17 Juni 2011, konsorsium tiga
perusahaan ini menerima Letter of Intent (LoI),
setelah memenangkan proses tender internasional
yang kompetitif. Proyek ini akan menjadi pembangkit listrik pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi canggih Ultra Super Critical
(USC), sebuah teknologi yang ramah lingkungan
dan akan berfungsi sebagai model pembangkit
listrik yang beref isien tinggi. Yang menarik lagi
dari proyek ini adalah pembangkit listrik tersebut
menggunakan batubara sub-bituminous Indonesia sebagai bahan bakar.
Pada bulan Oktober 2011, di Jakarta telah
diadakan proses penandatanganan perjanjian
pembelian daya listrik (Power Puchase Agreement/PPA) jangka panjang untuk PLTU dengan
kapasitas 2 x 1000 MW. Selain itu telah dibuat perjanjian penjaminan berdasarkan 1st Public Private
Partnership (PPP), yaitu kerjasama pemerintah-
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swasta yang pertama antara PT. Bhimasena Power
Indonesia dan PT. PLN (Persero). PPA meliputi
pembangunan PLTU dengan kapasitas total 2.000
MW Provinsi Jawa Tengah (Central Java Power
Plant/CJPP) atau PLTU Batang dan menyuplai
listrik selama 25 tahun kepada PLN. Total biaya
proyek tersebut sekitar 40 triliun rupiah.
Selain PPA, Guarantee Agreement (GA) atau
Perjanjian Penjaminan juga ditandatangani oleh
dan antara Pemerintah Republik Indonesia (diwakili oleh Kementerian Keuangan), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII)
atau dikenal sebagai Indonesia Infrastructure
Guarantee Fund (IIGF), dan PT. BPI. IIGF didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk
memberikan jaminan bagi investor swasta agar
kewajiban yang tertera dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan sektor swasta terlaksana, dalam hal ini, jaminan mengenai kewajiban
pembayaran PLN untuk proyek CJPP atau PLTU
Batang sesuai PPA. Hal ini adalah aktualisasi
kerjasama pemerintah-swasta yang pertama
(PPP) di Indonesia dan dilakukan di bawah
pengawasan IIGF. Inisiatif ini juga merupakan
bagian dari Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development
atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
b) Proses Musyawarah Penetapan Harga
dalam Pengadaan Tanah
Pembangunan PLTU Batang dilakukan oleh
swasta yaitu PT. BPI. Demikian pula dalam hal
pengadaan tanahnya seluruhnya dibiayai oleh PT.
BPI. Dengan demikian jenis pengadaan tanahnya
tergolong pengadaan tanah untuk kepentingan
swasta dalam rangka menunjang kepentingan
umum, yaitu penyediaan infrastruktur pembangkit listrik. Oleh karena itulah peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pengadaan tanahnya tidak mengacu kepada peraturan
mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum, namun mengacu
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kepada UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Perpres No. 67 Tahun 2005 yang
telah diubah dengan Perpres No. 13 Tahun 2010
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Sehingga pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang tidak dilakukan oleh
suatu panitia khusus berupa Panitia Pelaksana
Pengadaan Tanah seperti halnya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun
dilakukan langsung oleh pihak yang memerlukan
tanah yaitu perusahaan PT. BPI. Proses penetapan
harga/ganti rugi atas tanah untuk pembangunan
PLTU tersebut dilakukan melalui suatu kegiatan
musyawarah antara perusahaan dengan para
pemilik tanah di lokasi pembangunan PLTU.
Pelaksanaan penetapan harga dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang
melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah
daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Batang dan
pemerintah desa, pihak PT. BPI, tim penilai tanah
independen, tokoh masyarakat, warga pemilik
tanah serta warga masyarakat di sekitar lokasi
rencana PLTU. Pemerintah Kabupaten Batang
berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam
pelaksanaan musyawarah antara perusahaan PT.
BPI dengan warga pemilik tanah di lokasi pembangunan PLTU. Sebagai regulator, Pemerintah
Kabupaten Batang berwenang mengatur dan
menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembangunan PLTU Batang
misalnya menetapkan peraturan daerah mengenai
RTRW, menetapkan kawasan konservasi laut
daerah, memberikan izin lokasi, menetapkan
harga tanah dalam rangka pembebasan tanah
untuk PLTU dan sebagainya. Sedangkan sebagai
fasilitator, Pemerintah Kabupaten Batang menyediakan ruang dan fasilitas bagi pelaksanaan
musyawarah penetapan harga dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU
Batang.
Adapun tahapan dalam musyawarah pene-

tapan harga dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang adalah sebagai berikut:
1) Tahap Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi ini mulai dilaksanakan
pada bulan Februari 2012. Kegiatan sosialisasi
tersebut dilakukan di Kantor Bupati Batang dan
di balai-balai desa yang menjadi lokasi pembangunan PLTU terutama di tiga desa yang
menjadi lokasi Power Block yaitu Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng di Kecamatan
Kandeman serta Desa Ponowareng di Kecamatan
Tulis.
Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan
sosialisasi ini diwarnai penolakan terhadap rencana pembangunan PLTU tersebut. Sehingga
warga di dalam dan sekitar lokasi pembangunan
terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok
yang pro pembangunan PLTU dan kelompok yang
kontra pembangunan PLTU.
Meskipun dalam kegiatan sosialisasi terdapat
warga yang menolak pembangunan PLTU,
namun sebagian besar warga khususnya warga
Desa Ujungnegoro hampir seluruhnya mendukung rencana pembangunan PLTU. Sdangkan
sebagian kecil warga lainnya yang menolak rencana pembangunan PLTU umumnya berasal dari
Desa Karanggeneng dan Ponowareng.
2) Tahap Penilaian Tanah
Kegiatan penilaian tanah ini dilakukan oleh
tim appraisal independen yang ditunjuk oleh PT.
BPI. Tim appraisal tersebut melakukan penilaian
tanah dengan mempertimbangkan beberapa
aspek antara lain nilai jual obyek pajak (NJOP)
tanah di lokasi pembangunan PLTU, jenis tanah
dan penggunaannya, serta nilai pasar tanah di
lokasi pembangunan PLTU. Diharapkan dengan
adanya penilaian tanah tersebut akan dihasilkan
nilai tanah serta nilai ganti kerugian yang lebih
layak dan adil kepada warga pemilik tanah yang
terkena proyek pembangunan PLTU.
Kegiatan penilaian tanah yang dilakukan oleh
tim appraisal terhadap tanah di lokasi PLTU
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khususnya lokasi Power Block menghasilkan nilai
sebesar Rp. 35.000,00 per meter persegi. Nilai
tersebut sudah melebihi nilai NJOP serta nilai
pasar tanah yang ada di lokasi tersebut. Nilai tanah
tersebut kemudian ditawarkan kepada warga
pemilik tanah. Dengan tawaran nilai tanah sebesar
itu, beberapa warga menyatakan sepakat dan
bersedia menjual tanahnya kepada PT. BPI.
Dalam proses penilaian tanah tersebut pihak
appraisal kurang mempertimbangkan nilai-nilai
non-ekonomi tanah. Appraisal hanya mengutamakan penilaian tanah dengan mempertimbangkan nilai ekonomi tanah. Nilai-nilai nonekonomi tanah seperti nilai kultural, nilai historis,
nilai identitas dan nilai magis dari masyarakat
sekitar terhadap tanah kurang bahkan tidak
mendapat bagian dalam penentuan nilai tanah
warga di lokasi pembangunan PLTU.
3) Tahap Negosiasi Harga
Meskipun beberapa warga telah sepakat dan
menjual tanahnya kepada PT. BPI, sebagian besar
warga lainnya masih belum menyepakati harga
tanah yang ditawarkan oleh PT. BPI. Sebagian
warga pemilik tanah tersebut menuntut kenaikan
harga tanah yang sebelumnya ditentukan Rp.
35.000,00 per meter persegi kepada pihak PT. BPI.
Menghadapi tuntutan warga tersebut PT. BPI
dengan berbagai pertimbangan akhirnya bersedia
menaikkan harga beli tanah menjadi Rp. 50.000,00
per meter persegi.
Dengan kenaikan harga beli tanah tersebut,
beberapa warga sepakat dan bersedia menjual
tanahnya kepada perusahaan. Mereka berpendapat nilai sebesar itu sangat menguntungkan
mereka. Menariknya, harga baru tersebut tidak
hanya berlaku bagi warga yang belum menjual
tanahnya tetapi berlaku juga terhadap tanah-tanah
warga yang telah terjual sebelumnya. Sehingga
warga yang dahulu telah menjual tanahnya
dengan harga lama mendapatkan tambahan pembayaran sesuai dengan harga baru. Meskipun
demikian, sebagian besar warga lainnya masih
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belum sepakat dengan harga baru yang ditawarkan oleh perusahaan. Mereka masih kurang puas
dengan dengan harga Rp. 50.000,00 per meter
persegi tersebut.
Dengan belum tuntasnya kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU ini maka
tenggat waktu penyelesaian pembayaran (f inancial closing) yang semula ditetapkan bulan
Oktober 2012 tidak terpenuhi karena lahan yang
telah dibebaskan baru sekitar 30-35 persen. Oleh
karena itu tenggat waktu tersebut akhirnya diundur satu tahun menjadi bulan Oktober 2013.
4) Tahap Penetapan Harga
Oleh karena sebagian besar warga pemilik
tanah di lokasi pembangunan PLTU masih belum
sepakat dengan harga baru yang ditawarkan oleh
PT. BPI, maka perusahaan meminta bantuan
kepada pemerintah daerah baik Kabupaten
Batang maupun Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi proses musyawarah atau negosisasi harga dengan warga di
lokasi pembangunan PLTU. Dengan bantuan dari
pemerintah daerah dan pusat tersebut akhirnya
dilakukan pertemuan-pertemuan antara PT. BPI,
pemerintah dan warga yang belum sepakat untuk
menjual tanah untuk berdialog dan bermusyawarah agar mencapai titik temu.
Setelah proses negosiasi yang cukup lama
antara pihak perusahaan, pemerintah, dan warga
maka Pemerintah melalui Bupati Batang menetapkan harga baru terhadap tanah di lokasi
pembangunan PLTU. Harga baru tersebut sebesar
Rp. 100.000,00 per meter persegi. Pemerintah
melalui Bupati Batang menyatakan bahwa harga
tersebut sudah final dan tidak akan ada lagi kenaikan harga. Selain itu warga yang telah menjual
tanah sebelumnya juga akan mendapatkan
tambahan pembayaran sesuai harga baru. Dengan
penetapan harga baru yang sudah final tersebut
sebagian besar warga pemilik tanah akhirnya
sepakat dan menjual tanahnya kepada perusahaan.
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5) Tahap Transaksi
Setelah harga tanah yang baru sebesar Rp.
100.000,00 per meter persegi telah ditetapkan
secara final, maka sebagian besar warga bersedia
melakukan transaksi jual beli kepada PT. BPI.
Transaksi jual beli tanah dilakukan pos-pos pembayaran yang telah disediakan oleh perusahaan
di desa lokasi pembangunan PLTU, melalui bankbank pemerintah yang ditunjuk oleh perusahaan
untuk melakukan pembayaran kepada warga
pemilik tanah yang telah menjual tanahnya.
Transaksi jual beli tanah untuk pembangunan
PLTU berlangsung dengan lancar, aman dan
transparan. Hingga bulan September 2013 jumlah
lahan yang sudah dibebaskan telah mencapai
sekitar 85 persen atau 192 hektar dari total luas
lahan yang dibutuhkan yaitu 226 hektar. Namun,
hingga batas akhir pembayaran bulan Oktober
2013, proses pembebasan lahan tidak dapat
memenuhi target 100 persen.
c) Peran BPN dalam Proses Legalisasi
Aset PLTU Batang
Dalam rangka menjamin kepastian hukum
dan mendukung iklim investasi yang baik, maka
perlu dilakukan kegiatan legalisasi aset PLTU
Batang. Legalisasi aset tersebut adalah kegiatan
pendaftaran terhadap bidang-bidang tanah yang
telah dibebaskan untuk pembangunan PLTU
Batang. Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah
Kabupaten Batang, Pejabat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Peran Pemerintah Kabupaten
Batang dalam proses legalisasi aset tersebut antara
lain dengan menerbitkan berbagai perizinan yang
diperlukan dalam rangka mendorong penanaman
investasi di Kabupaten Batang, khususnya dalam
pembangunan PLTU Batang. Adapun Pejabat
Notaris/PPAT berperan dalam proses peralihan
dan pelepasan hak atas tanah kepada negara.
Sedangkan BPN berperan dalam proses pengukuran dan penetapan batas bidang tanah, pemberian hak, pendaftaran, serta penerbitan surat

tanda bukti pemilikan tanah (sertipikat) kepada
perusahaan PT. BPI.
Adapun tahapan dalam proses legalisasi aset
PLTU Batang terdiri dari lima tahap yaitu:
1) Tahap Perizinan
Sebelum pembangunan PLTU Batang dilakukan, PT. BPI mengupayakan berbagai perizinan
yang harus dimiliki oleh perusahaan yang akan
menanamkan modalnya di suatu daerah. Salah
satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam
rangka kegiatan penanaman modal yang berkaitan dengan lokasi pembangunan PLTU adalah
izin lokasi. Pemberian izin lokasi untuk pembangunan PLTU Batang menjadi kewenangan dari
Bupati Batang.
Untuk mengeluarkan izin lokasi untuk pembangunan PLTU Batang, Bupati Batang berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait antara lain
Bappeda, Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan
Hidup, Kantor Pertanahan, Dinas Pertanian guna
mempertimbangkan apakah lokasi yang direncanakan tersebut layak untuk dibangun PLTU. Salah
satu perizinan yang menjadi dasar pemberian izin
lokasi adalah izin lingkungan yang dikeluarkan
oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Tengah.
Kantor Pertanahan Kabupaten Batang berperan dalam melakukan kegiatan pertimbangan
teknis pertanahan dalam rangka pemberian izin
lokasi bagi pembangunan PLTU Batang. Setelah
melalui koordinasi dan pertimbangan akhirnya
Bupati Batang menerbitkan izin lokasi untuk
pembangunan PLTU Batang.
Izin lokasi untuk pembangunan PLTU Batang
tersebut menjadi dasar hukum bagi perusahaan
untuk melakukan kegiatan pengadaan lahan atau
pembebasan tanah di lokasi pembangunan. Selain
itu dengan adanya izin lokasi ini maka seluruh
kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pembangunan di lokasi telah menjadi legal dan
dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya izin
lokasi tersebut, semakin jelas bahwa pengadaan
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tanah untuk pembangunan PLTU Batang merupakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta dalam rangka menunjang kepentingan umum yaitu penyediaan infrastruktur
pembangkit listrik.
2) Tahap Pelepasan Hak
Setelah pemilik tanah menjual tanahnya kepada perusahaan, maka proses selanjutnya adalah
pelepasan hak oleh pemilik tanah kepada negara.
Pelepasan hak ini dilakukan karena jenis hak yang
dialihkan adalah hak milik, yang tidak dapat
diperoleh oleh perusahaan yang merupakan suatu
badan hukum. Pelepasan hak dari pemilik tanah
kepada negara tersebut dilakukan di hadapan seorang pejabat notaris/PPAT yang ditunjuk dan
berkedudukan di wilayah Kabupaten Batang.
Dengan demikian tanah-tanah yang telah
dilepaskan haknya oleh pemiliknya tersebut
statusnya menjadi tanah negara. Tanah negara
tersebut kemudian diajukan permohonan haknya
oleh perusahaan untuk diberikan hak yang sesuai
yaitu hak guna bangunan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten dan atau Kantor Wilayah BPN
Provinsi Jawa Tengah.
3) Tahap Permohonan Hak
Tahapan selanjutnya adalah permohonan hak
atas tanah negara oleh perusahaan yaitu PT. BPI.
Pada tahap inilah BPN melalui Kantor Pertanahan
Kabupaten, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa
Tengah, serta BPN Pusat menjalankan peran utamanya dalam proses legalisasi aset PLTU Batang.
PT. BPI mengajukan permohonan hak atas tanah
negara di lokasi pembangunan PLTU kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang untuk diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT.
BPI. Hingga akhir bulan Februari 2014, jumlah
luas tanah negara yang dimohonkan haknya mencapai 1.385.546 meter persegi atau 138,5546 hektar.
Ini berarti tanah yang telah dimohonkan untuk
diberikan hak guna bangunan baru mencapai 61,3
persen dari total luas tanah yang dibutuhkan.
Namun jumlah ini dipastikan akan bertambah
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mengingat persentase luas tanah yang telah dibebaskan mencapai angka 85 persen.
4) Tahap Survei dan Pengukuran
Tahap selanjutnya setelah permohonan hak
adalah survei dan pengukuran bidang-bidang
tanah yang dimohonkan haknya tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor
Pertanahan untuk memastikan letak, batas dan
luas obyek permohonan hak secara akurat dan
pasti. Dengan demikian obyek permohonan hak
tersebut memiliki kepastian hukum yang kuat.
Bidang-bidang tanah yang dimohonkan
haknya oleh PT. BPI tersebut belum semua
mengelompok menjadi satu blok, akan tetapi
letaknya terpencar dan terpisah menjadi blok-blok
kecil mengingat belum semua pemilik tanah
sepakat untuk menjual tanahnya. Sehingga permohonan haknya pun terbagi menjadi beberapa
tahap sesuai dengan jumlah blok-blok tanah yang
telah dilepaskan haknya.
Setelah blok bidang-bidang tanah tersebut
diukur, selanjutnya bidang-bidang tanah yang
dimohonkan haknya tersebut dipetakan ke dalam
peta pendaftaran.
5) Tahap Pemberian Hak dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
Setelah bidang-bidang tanah yang dimohonkan haknya diukur dan dipetakan, maka tahap
selanjutnya adalah proses pemberian hak. Sebelum pemberian hak diproses, maka dilakukan
sidang panitia A untuk mempertimbangkan
pemberian hak guna bangunan atas tanah di
lokasi pembangunan PLTU Batang.
Sedangkan keputusan pemberian hak guna
bangunan kepada badan hukum menurut
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2011 adalah menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten apabila luas tanahnya tidak lebih
dari 5.000 meter persegi, kemudian menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
apabila luasnya antara 5.000 meter persegi sampai
dengan 75.000 meter persegi, serta menjadi
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kewenangan Kepala BPN RI apabila luasnya lebih
dari 75.000 meter persegi.
Melihat luas blok-blok bidang tanah yang
dimohonkan oleh PT. BPI yang berkisar antara
69.000 meter persegi hingga 507.000 meter
persegi maka kewenangan pemberian hak guna
bangunannya sebagian berada di tangan Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan
sebagian lagi berada di tangan Kepala BPN RI.
Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak
diterbitkan maka proses selanjutnya adalah
penerbitan sertipikat HGB tanah aset PLTU atas
nama PT. BPI.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat
Proses Pengadaan Tanah untuk PLTU
Batang dan Upaya Penyelesaiannya
a) Faktor Pendukung
Pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU
Batang telah mencapai kurang lebih 85% atau
sekitar 192 hektar dari total 226 hektar luas tanah
yang dibutuhkan. Keberhasilan tersebut tidak
lepas dari adanya faktor pendukung dalam proses
pengadaan tanah. Beberapa faktor pendukung
keberhasilan proses pengadaan tanah untuk
pembangunan PLTU dapat penulis kelompokkan
dalam dua jenis, yaitu:
Pertama, faktor internal yaitu faktor pendukung yang berasal dari dalam warga masyarakat
di lokasi pembangunan PLTU, antara lain:
1) Sikap dan Persepsi Positif Warga
Ada 4 (empat) rencana kegiatan yang dikaji,
yakni (1) pembangunan power block; (2) pembangunan jetty; (3) kegiatan dredging dan dumping; dan (4) pembangunan transmisi dan gardu
induk. Namun bagi para informan rencana kegiatan yang dipahami adalah pembangunan PLTU,
pembangunan gardu induk dan transmisi. Jumlah
informan dari warga masyarakat yang dimintai
keterangan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh
orang, terdiri dari warga dan tokoh masyarakat di
Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng.

Sebagian besar informan memperoleh informasi pertama dari teman dan tetangga, selanjutnya sebagian lagi dari pemrakarsa dalam konsultasi publik, sebagian lagi dari perangkat desa
atau staf kecamatan; sebagian kecil dari anggota
keluarga, dan dari berita di koran. Menurut sebagian besar warga, informasi tentang rencana
pembangunan PLTU yang tidak langsung dari
pemrakarsa menyebabkan informasi yang diterima kurang akurat. Akibatnya informasi yang
berkembang seringkali kurang jelas dan kurang
benar; seperti informasi tentang luas kebutuhan
lahan dan kejelasan lokasi rencana proyek, isu
penggusuran rumah dan sebagainya. Menurut
sebagian besar warga di lokasi pembangunan PLTU
Batang, jaringan transmisi 500 kV, dan gardu induk
bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.
Berdasarkan data dokumen perusahaan dari
PT. BPI, 51,60% responden menyatakan pembangunan PLTU bermanfaat bagi masyarakat
sekitarnya (6,67% di antaranya menyatakan
sangat bermanfaat). Sebesar 38,12% responden
menyatakan bisa bermanfaat namun bisa juga
tidak, sebesar 7,39% menyatakan merugikan, dan
2,90% menyatakan sangat merugikan.
Alasan yang dikemukakan oleh salah satu
informan (Basir, warga dan tokoh masyarakat
Desa Ujungnegoro) yang menyatakan proyek
bermanfaat adalah:
i) Kebutuhan tenaga kerja yang besar dapat
memberikan lapangan kerja bagi masyarakat
di sekitar lokasi pembangunan PLTU.
ii) Tidak akan merugikan masyarakat yang
kehilangan pekerjaan karena pemrakarsa
akan memikirkan pekerjaan yang dapat
menggantikan sumber nafkah selama ini.
iii) Membuka peluang usaha bagi masyarakat di
sekitar lokasi pembangunan PLTU.
iv) Bisa membantu pembangunan desa di sekitar
lokasi pembangunan PLTU.
v) Ada program Corporate Social Responsibility
(CSR) dari pemrakarsa yang jika direncana-
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kan dengan baik dan tepat sasaran akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
sekitar lokasi pembangunan PLTU.
vi) Membantu pemenuhan kebutuhan listrik
daerah.
Dukungan pada proyek diberikan dengan
alasan banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh
masyarakat sekitarnya, utamanya adalah kesempatan kerja dan peluang usaha; membantu pembangunan desa, serta memikirkan warga yang
kehilangan pekerjaan. Sebaliknya yang tidak
mendukung menyatakan proyek akan merugikan warga utamanya buruh tani yang kehilangan
matapencaharian, kekhawatiran munculnya
pencemaran yang bisa mengganggu warga. Bagi
informan yang bersikap netral menyampaikan
bahwa pemerintah tentunya sudah memikirkan
baik-buruknya rencana pembangunan PLTU dan
tidak akan merugikan masyarakat.
2) Nilai Harga Beli Tanah yang Tinggi
Nilai harga beli tanah yang telah ditetapkan
pada awal tahun 2013 sebesar Rp. 100.000,00 per
meter persegi merupakan faktor utama yang
mendukung proses pengadaan tanah untuk
pembangunan PLTU Batang. Nilai tersebut sudah
berada jauh di atas NJOP maupun harga pasar
tanah yang terjadi pada waktu tersebut yang hanya
mencapai kisaran Rp. 20.000 per meter persegi.
Dengan begitu tingginya nilai beli tanah yang
ditawarkan oleh perusahaan, maka warga pemilik
tanah yang awalnya belum bersedia menjual tanahnya kemudian beramai-ramai menjual tanahnya kepada perusahaan. Mereka menilai, harga
beli tersebut sangat menguntungkan mereka
karena mencapai lima kali lipat dari harga pasar
tanah di lokasi pembangunan PLTU pada saat itu.
Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor pendukung yang berasal dari luar warga masyarakat di
lokasi pembangunan PLTU, antara lain:
1) Dukungan Penuh Pemerintah Pusat dan
Daerah
Proyek PLTU Batang mendapat dukungan
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yang besar baik dari pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Hal tersebut didasari fakta
bahwa kebutuhan listrik nasional terutama Pulau
Jawa dan Bali meningkat pesat, sementara pasokan
listrik yang ada tidak seimbang.
Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak
pembangunan baru yang mengonsumsi banyak
energi, dan hal tersebut belum pernah terjadi di
masa sebelumnya. Bersamaan dengan itu
cadangan minyak Indonesia pun mengalami
penurunan sangat tajam, sehingga negara ini
menjadi salah satu pengimpor minyak. Di sisi lain
permintaan permintaan kebutuhan energi dari
industri dan perumahan terus meningkat,
melampaui pasokan baru yang tersedia.
Ini bukan suatu hal yang abstrak, melainkan
salah satu kebutuhan yang sangat mendesak. Indonesia adalah negara urban yang mengalami
modernisasi dan perkembangan industri, di mana
konsumen membutuhkan lebih banyak peralatan
elektronik, sehingga kebutuhan listri semakin
meningkat. Daerah Jawa dan Bali yang sangat
padat penduduknya diperkirakan membutuhkan
tambahan daya sebesar 3.600 MW per tahun
dengan total kebutuhan hingga 43.000 MW pada
2019.
Dengan latar belakang itulah pemerintah
sangat mendukung penuh terwujudnya pembangunan PLTU Batang demi memenuhi kebutuhan listrik Jawa dan Bali yang meningkat ratarata sekitar 6 persen per tahun. Selain itu pembangunan PLTU ini bertujuan untuk menghindari defisit listrik yang akan terjadi dalam waktu
3-4 tahun lagi apabila tidak tersedia pembangkit
listrik baru dengan kapasitas yang besar.
Komitmen penuh pemerintah tersebut terbukti dengan ditandatanganinya perjanjian pembelian listrik antara PLN dengan PT. Bhimasena
Power Indonesia selaku pelaksana proyek PLTU
pada tahun 2011. Dalam perjanjian tersebut,
pemerintah melalui PLN akan membeli listrik dari
PT. BPI selama 25 tahun. Setelah masa perjanjian
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tersebut selesai, maka pengopersian PLTU Batang
akan diserahkan kepada pemerintah. Oleh karena
itulah pemerintah pusat maupupun daerah begitu mendorong suksesnya pembangunan PLTU
Batang.
a) Nilai Investasi yang Sangat Besar
Total biaya proyek PLTU Batang yang mencapai
40 triliun rupiah merupakan suatu nilai investasi
yang sangat besar dalam sejarah pembangunan
infrastruktur nasional. Investasi besar tersebut
diperoleh dari pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) serta beberapa
pemberi pinjaman lainnya yang ditanggung oleh
JBIC. Sedangkan porsi kepemilikan saham dalam
PT. BPI terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 34 persen
oleh J-Power, 34 persen Adaro, dan 32 persen oleh
Itochu.
Dengan nilai investasi yang sangat besar itulah
maka PLTU Batang didorong untuk dapat terealisasi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Apabila proyek PLTU ini tertunda atau
bahkan dibatalkan, maka kerugian yang akan
dialami juga akan sangat besar, baik oleh pelaksana proyek, pemerintah, maupun konsumen
listrik.
Dengan dukungan dana yang besar itu pulalah
yang menjadikan pelaksana proyek yaitu PT. BPI
sanggup membeli tanah para pemilik di lokasi
PLTU dengan harga yang tinggi. Dengan harga
beli yang berlipat-lipat dari harga pasar tanah
tersebut maka sebagian besar pemilik tanah
bersedia penjual tanahnya kepada perusahaan.
b. Faktor Penghambat
Pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU
Batang masih belum tuntas hingga saat dilakukan
penelitian ini. Menurut penulis hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang
penulis kelompokkan dalam dua jenis, yaitu:
Pertama, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat di lokasi pembangunan PLTU, antara lain:
1) Sikap Penolakan Warga

Meskipun sebagian besar warga di lokasi
pembangunan PLTU Batang, jaringan transmisi
500 kV, dan gardu induk terutama di Desa
Ujungnegoro berpendapat PLTU bermanfaat bagi
masyarakat sekitarnya, sebagian warga lainnya
menyatakan bisa bermanfaat namun bisa juga
tidak, dan sebagian lainnya terutama di Desa
Karanggeneng menyatakan merugikan.
Informan yang menyatakan sangat setuju
terhadap rencana pembangunan PLTU umumnya
terdiri dari warga pemilik tanah yang telah menjual tanahnya kepada perusahaan. Warga tersebut
menyatakan sepakat dan sangat puas dengan
harga beli yang ditetapkan oleh perusahaan
sebesar Rp. 100.000,00 per meter persegi. Sedangkan informan yang menyatakan setuju terhadap
rencana pembangunan PLTU adalah warga di
Desa sekitar lokasi proyek PLTU yang berharap
dengan adanya PLTU akan meningkatkan taraf
hidupnya. Adapun informan yang menyatakan
sikap netral yaitu warga yang menyatakan proyek
bisa saja bermanfaat bisa tidak bermanfaat dan
menyatakan kalau hal-hal yang merugikan warga, seperti buruh tani yang kehilangan pekerjaannya, dan pencemaran yang mungkin bisa
muncul tidak ditangani dengan baik, maka proyek akan merugikan warga. Namun kedua hal
tersebut dan semua janji pemrakarsa benarbenar diwujudkan, maka proyek akan bermanfaat.
Informan yang menyatakan tidak setuju terhadap rencana pembangunan proyek PLTU adalah sebagian warga yang beralasan tidak sepakat
dan tidak puas dengan harga beli yang ditetapkan
perusahaan. Adapun informan yang menyatakan
sangat tidak setuju adalah sebagian kecil warga
yang sama sekali menolak pembangunan PLTU
dengan berbagai alasan di antaranya pembangunan PLTU tidak membawa dampak positif
terhadap kehidupan warga bahkan menghilangkan sumber mata pencaharian mereka serta
anak cucu mereka kelak.
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Proyek pembangunan PLTU Batang yang
dilakukan oleh pihak swasta juga menimbulkan
persepsi negatif dari warga. Warga menganggap
proyek tersebut bukan proyek negara sehingga
hanya akan menguntungkan perusahaan swasta
dan merugikan rakyat kecil. Warga kurang memahami bahwa proyek PLTU tersebut akan menunjang kepentingan umum yaitu penyediaan kebutuhan listrik untuk wilayah Jawa dan Bali. Berbagai sikap dan persepsi negatif warga terhadap
rencana proyek tersebut juga disebabkan adanya
beberapa gerakan-gerakan organisasi swadaya
masyarakat bidang agraria yang sangat intensif
mengkampanyekan keadilan untuk rakyat di
bidang agraria. Salah satu gerakan swadaya
masyarakat yang cukup terkenal menyuarakan
keadilan di bidang agraria di Kabupaten Batang
adalan organisasi Omah Tani.
Alasan yang dikemukakan oleh salah satu
informan (Roidi, warga Desa Karanggeneng) yang
menyatakan proyek merugikan adalah:
i) Lahan untuk proyek berupa sawah produktif
yang akan mengurangi sumber mata pencaharian banyak warga.
ii) Banyak buruh tani dan pemilik lahan yang
akan kehilangan matapencaharian.
iii) Akan timbul pencemaran pada lingkungan
sekitarnya yang akan merugikan warga.
iv) Proyek tersebut mengancam kehidupan
masyarakat yang selama ini sudah hidup
tentram dan sejahtera.
2) Ketidaksepakatan Harga
Meskipun sebagian besar pemilik tanah di
lokasi pembangunan PLTU telah sepakat dan
menjual tanahnya kepada PT. BPI, masih ada
beberapa warga pemilik tanah yang tidak sepakat
dengan harga baru yang ditetapkan oleh perusahaan. Mereka menilai harga yang ditetapkan
tersebut kurang memperhatikan nilai-nilai nonekonomi tanah menurut pemiliknya. Nilai-nilai
tersebut antara lain nilai sejarah, nilai tradisi dan
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nilai sentimental yang terdapat pada tanah
terhadap pemiliknya.
Selain itu, pemilik tanah yang tidak sepakat
berpendapat bahwa harga beli yang ditetapkan
oleh perusahaan tersebut tidak menjamin kelangsungan hidup mereka setelah mereka tidak mempunyai tanah. Mereka menilai harga beli yang
ditetapkan masih terlalu rendah bila dibandingkan dengan kelangsungan masa depan
mereka dan anak cucu mereka jika mereka menjual tanahnya.
Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat di lokasi pembangunan
PLTU, antara lain:
1) Isu Pencemaran Lingkungan
Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang bergerak di bidang lingkungan hidup di
antaranya Greenpeace, Go Green telah mengkampanyekan isu pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembangunan PLTU Batang. LSM-LSM
tersebut dengan begitu intensif melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan
penyadaran kepada masyarakat Indonesia pada
umumnya dan terutama warga masyarakat di
lokasi rencana pembangunan PLTU Batang tentang dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan apabila PLTU tersebut jadi dibangun.
Menurut pernyataan LSM Greenpeace, berdasarkan pada pembangkit-pembangkit yang ada
sebelumnya, tampak bahwa PLTU Batang akan
melepaskan 226 kilogram merkuri per tahun ke
sekitar kawasan konservasi laut daerah Ujungnegoro-Roban. Sebuah debit tahunan yang bisa
menjadi bencana bagi perikanan setempat, mengingat bahwa 0,907 gram merkuri dalam sebuah
danau dapat membuat ikan-ikan dalam sebuah
luasan 100 meter persegi wilayah tersebut tidak
layak untuk dimakan. Lebih jauh lagi PLTU
Batang diperkirakan akan melepaskan sekitar 10,8
juta ton karbon ke atmosfer.
Masalah dari PLTU berbahan bakar batubara
adalah emisi CO2 (karbondioksida) dalm jumlah
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yang besar bila dibandingkan dengan pembangkit
listrik berbahan bakar minyak. Dengan meningkatnya kandungan gas rumah kaca (Green House
Gases/GHGs) termasuk CO2 dalam atmosfer,
maka panas yang tersimpan dalam atmosfer juga
meningkat dan menyebabkan suhu global naik.
Saat ini pemanasan global dan perubahan iklim
menjadi suatu permasalahan yang serius dan
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) menyimpulkan bahwa peningkatan
emisi gas rumah kaca antropogenik menjadi
penyebabnya.
Adanya isu pencemaran lingkungan yang
cukup intensif dikampanyekan oleh beberapa
LSM lingkungan tersebut telah membuat beberapa warga masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTU menjadi sadar dan memahami
dampak negatif yang mungkin timbul akibat
pembangunan PLTU. Dengan kesadaran yang
tumbuh tersebut beberapa kelompok masyarakat
telah melakukan beberapa kali aksi unjuk rasa
untuk menentang pembangunan PLTU baik
kepada pemerintah daerah setempat maupun
kepada pemerintah pusat. Tercatat telah ada 22
kali aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga di
Batang, Semarang, dan Jakarta dari tahun 2011
hingga waktu penelitian ini.
2) Munculnya Spekulan Tanah
Rencana pembebasan tanah menjadi isu yang
besar karena lahan tapak Blok PLTU (terletak di
Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Desa
Ponowareng) sebagian besar adalah sawah irigasi
semi teknis milik penduduk yang umumnya
menjadi mata pencaharian utama.
Rencana kebutuhan lahan dengan ukuran
luas mencapai 226,4 Ha menarik para spekulan
tanah untuk mencoba mencari keuntungan dari
tahap pengadaan lahan untuk power block PLTU
tersebut. Rencana pembangunan PLTU telah
menimbulkan perbedaan sikap pada masyarakat,
dimana terdapat masyarakat yang bersikap
menerima rencana pembangunan PLTU tersebut

namun juga ada sikap belum menerima rencana
tersebut.
Meskipun demikian, munculnya sikap warga
yang menerima dan yang belum menerima
kehadiran PLTU membuat situasi lingkungan
tidak kondusif bagi para pihak untuk memperbincangkan rencana kegiatan, serta ada penolakan yang kuat terhadap kehadiran orang luar
yang akan mengusik lahan pertaniannya. Hal
tersebut diprediksikan akan menghambat munculnya spekulan tanah, yakni orang yang ingin
mencari keuntungan dengan cara berupaya
membeli lahan milik warga dengan tujuan
untuk dijual kepada pemrakarsa dengan harga
yang lebih tinggi ataupun menjadi perantara
dalam jual beli lahan dengan pihak pemrakarsa.
Spekulan yang pernah muncul di tiga desa
tersebut di atas sekitar 9 orang atau 1,8% dari total pemilik lahan yang terkena dampak untuk
power block PLTU.
Pada saat penulis melakukan penelitian pada
akhir bulan Maret 2014, beredar isu yang cukup
menggemparkan di masyarakat, bahwa telah
terjadi transaksi pembelian tanah di lokasi PLTU
dengan harga Rp. 400.000,00 per meter persegi.
Isu tersebut semakin diperkuat dengan beredarnya salinan kuitansi pembelian tanah warga di
lokasi rencana PLTU tersebut. Namun ketika isu
tersebut penulis konf irmasi kepada pihak perusahaan, perusahaan menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan transaksi
pembelian tanah dengan harga tersebut di atas.
Berbagai faktor penghambat yang telah diuraikan tersebut menurut pendapat penulis menyebabkan adanya sikap ketidakberanian pihak
perusahaan untuk melanjutkan proses pengadaan
tanah untuk pembangunan PLTU Batang. Oleh
karena itulah saat ini perusahaan PT. BPI menyerahkan proses pengadaan tanah tersebut kepada
pemerintah pusat dan bersikap menunggu kepastian keputusan dari pemerintah pusat mengenai
kelanjutan pembangunan PLTU Batang.
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c. Upaya Penyelesaian
Untuk menyelesaikan berbagai masalah dan
kendala dalam proses pengadaan tanah untuk
pembangunan PLTU Batang, PT. BPI selaku
pemrakarsa bersama pemerintah pusat dan
daerah melakukan upaya-upaya pengelolaan
lingkungan. Upaya tersebut bertujuan untuk
meminimalisir bahkan mengeliminir dampak yang
bersifat negatif serta untuk memaksimalkan
dampak positif dari pembangunan PLTU. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan PLTU Batang adalah merupakan kepedulian dari pihak pemrakarsa dalam mewujudkan
program pembangunan yang berwawasan
lingkungan, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk jangka panjang.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh
pemrakarsa dalam rangka mencegah maupun
menyelesaikan masalah dan kendala dalam
kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan
PLTU Batang antara lain:
1) Untuk membangun pola interaksi harmonis
antara masyarakat, pemrakarsa dan pemerintah atau para pemangku kepentingan ,maka
pemrakarsa membentuk forum komunikasi
bersama. Forum komunikasi ini diadakan sekurang-sekurangnya 1 (satu) bulan sekali. Perencanaan dan pelaksanan forum ini disusun atas
kesepakatan bersama.
2) Untuk menghilangkan timbulnya kecurigaan
atau persepsi negatif dari masyarakat, pemrakarsa menempuh cara melalui keterbukaan
informasi tentang rencana kegiatan, prosedur
dan proses pelaksanaannya dengan cara
melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang
intensif dengan elemen masyarakat setempat
melalui media komunikasi antara lain melalui
buletin, papan pengumuman di balai desa dan
sebagainya.
3) Untuk menjaga keharmonisan hubungan
dengan masyarakat , pemrakarsa berpartisipasi
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui
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lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan
setempat.
4) Untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat akan kehilangan lahan dan pekerjaan,
pemrakarsa melakukan penjelasan langsung
kepada warga masyarakat tentang rencana
kegiatan, prosedur dan proses pengadaan
lahan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara
melakukan pertemuan dan dialog bersama
masyarakat di balai-balai desa yang menjadi
lokasi pembangunan serta Kantor Bupati
Batang.
5) Untuk menghindari terjadinya perselisihan
dan ketidaksepakatan, proses penentuan harga
tanah dilakukan secara musyawarah dan
mufakat. Para pemilik bidang tanah diajak
duduk bersama dan bermusyawarah dengan
pemrakarsa dan pemangku kepentingan
untuk menentukan harga tanah yang disepakati bersama.
6) Untuk menghindari terjadinya sengketa dan
konflik antar pemilik tanah, maka pengukuran
dan penetapan batas-batas kepemilikan dilakukan secara bersama antar pemilik tanah
(kontradiktur delimitasi).
7) Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, pembayaran harga tanah dilakukan
secara langsung kepada pemilik tanah melalui
bank.
Adapun untuk menjamin kelangsungan
hidup para petani penggarap maupun buruh tani
yang kehilangan matapencaharian, pemrakarsa
melakukan upaya-upaya penyelesaian jangka
panjang. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk
tiga formula sumber nafkah pengganti yang dikukuhkan melalui penetapan pemerintah daerah,
meliputi:
1) Penyediaan lahan garapan pengganti yang
luasannya setara atau seimbang dengan kebutuhan bagi buruh tani dan petani penggarap
yang terkena dampak, berdasarkan kesepakatan dengan buruh tani dan petani penggarap
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yang terkena dampak.
2) Pemberian kompensasi sosial sesuai dengan
kebutuhan buruh tani dan petani penggarap
terdampak. Dalam implementasinya program
ini akan melibatkan pemrakarsa, dinas pemerintah terkait dan perwakilan masyarakat.
3) Penciptaan wirausaha baru perdesaan dari kelompok buruh tani dan petani penggarap yang
terkena dampak sesuai dengan minat dan
peluang yang tersedia, dengan menyediakan
bantuan teknis.
Selain upaya-upaya yang telah disebutkan
sebelumnya, pemrakarsa juga mempunyai program-program pemberdayaan masyarakat yang
termasuk dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR tersbut bertujuan untuk membina kemitraan yang berkelanjutan dengan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTU serta mewujudkan masyarakat
yang mandiri. Bentuk program CSR tersebut yaitu:
1) Program dukungan pendidikan untuk masyarakat, misalnya dengan pemberian beasiswa
pendidikan, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan sebagainya.
2) Program bantuan kesehatan masyarakat, antaralain mengadakan program perawatan kesehatan secara gratis, pembangunan fasilitas
kesehatan, dan sebagainya.
3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara memfasilitasi pelatihan wirausaha, bantuan permodalan dan sebagainya.
4) Program peningkatan dan/atau konservasi
lingkungan melalui kegiatan penanaman dan
pengayaan vegetasi pantai dan kebun di lokasi
proyek, pelestarian dan penyediaan ruang terbuka hijau dan sebagainya.
5) Program kesadaran budaya, masyarakat dan/
atau pembinaan olahraga.
Sedangkan untuk menjawab isu pencemaran
lingkungan yang disebabkan oleh pengoperasian
PLTU, pemrakarsa berkomitmen untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena

dampak mengenai langkah-langkah untuk
mengurangi dampak lingkungan terhadap udara
dan air dari emisi lainnya. Langkah-langkah tersebut antara lain:
1. Melakukan upaya yang terus menerus untuk
mengurangi emisi, yaitu:
a) Menggunakan teknologi ultra super critical, yaitu teknologi terbaik saat ini dalam
mengontrol polusi, dengan meminimalkan
polusi melalui pembakaran batubara per
megawatt waktu produksi, menangkap sebagian besar polutan dan juga meningkatkan kapasitas produksi berdasarkan waktu
yang telah ditetapkan.
b) Mengelola dengan benar fasilitas pengolahan air limbah untuk mengendalikan
pembuangan zat penyebab polusi air.
c) Mencegah kebisingan, getaran dan bau.
d) Mencegah pencenaran tanah dan air tanah.
2. Mencegah tumpahan minyak dari peralatan
dan mempersiapkan keadaan darurat yang
dapat ditangani dengan cara yang sesuai dan
tepat waktu.
3. Melindungi keanekaragaman hayati di lokasi
pembangunan PLTU.
4. Mengurangi volume bahan kimia berbahaya.
C. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai
mekanisme dan proses pengadaan tanah untuk
pembangunan PLTU Batang di atas, maka penulis
dapat menyimpulkan beberapa hal. PLTU Batang
merupakan suatu proyek pertama bidang ketenagalistrikan di Indonesia yang dilaksanakan
dengan model Kerjasama Pemerintah-Swasta
(KPS/PPP) yang melibatkan Pemerintah yang
diwakili oleh Menteri Perekonomian, Menteri
BUMN, serta PT. PLN dengan pihak Konsorsium
PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI). Jenis
pengadaan tanahnya termasuk pengadaan tanah
untuk kepentingan swasta untuk menunjang kepentingan umum. Dengan demikian pengadaan
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tanah untuk pembangunannya tidak mengacu
kepada peraturan mengenai pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum
melainkan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan serta Perpres No. 67
Tahun 2005 yang telah diubah dengan Perpres
No. 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang menggunakan mekanisme jual beli, ganti rugi serta kompensasi. Mekanisme jual beli dilakukan pada lokasi pembebasan
tanah untuk power block/ bangunan utama PLTU,
mekanisme ganti rugi diterapkan pada pembebasan tanah untuk tapak tower, dan mekanisme
pemberian kompensasi dilakukan terhadap tanahtanah yang dilalui oleh jalur transmisi listrik. Setiap
mekanisme tersebut dilakukan dengan proses
musyawarah bersama antara PT. BPI selaku
pemrakarsa, pemerintah dan warga masyarakat
yang terkena dampak pembangunan PLTU.
Keberhasilan proses pengadaan tanah PLTU
Batang yang telah mencapai 85 persen atau sekitar
192 hektar didukung oleh beberapa faktor yaitu
adanya persepsi positif warga terhadap pembangunan PLTU, adanya kesepakatan harga,
adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat
maupun daerah, serta adanya dukungan dana
investasi yang besar.
Tersendatnya proses pengadaan tanah PLTU
Batang yang hingga saat penulisan ini belum
tuntas disebabkan beberapa faktor penghambat,
yaitu masalah dan kendala yang terjadi dalam
kegiatan pengadaan tanah tersebut antara lain
adanya sikap penolakan dari warga di lokasi pembangunan, adanya ketidaksepakatan harga tanah,
adanya isu pencemaran lingkungan, serta munculnya spekulan tanah.
Untuk mengatasi masalah dan kendala yang
dihadapi dalam proses pengadaan tanah untuk
pembangunan PLTU Batang, pemrakarsa bersama
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pemangku kepentingan melakukan upaya-upaya
penyelesaian antara lain: pembentukan forum
komunikasi bersama, peningkatan keterbukaan
informasi, peningkatan peran serta dalam kegiatan masyarakat, pelibatan aktif masyarakat
dalam proses musyawarah penentuan harga,
penerapan asas kontradiktur delimitasi, dan
penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan
melibatkan instansi perbankan. Selain itu terdapat
program penjaminan kelangsungan hidup untuk
para buruh tani dan petani penggarap, program
pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR,
serta pengelolaan dampak negatif pembangunan
PLTU terhadap lingkungan hidup.
Proses pengadaan tanah untuk pembangunan
PLTU Batang hingga saat penulisan ini masih
tersendat dan belum menemukan titik cerah karena beberapa persoalan. Oleh sebab itu, menurut
penulis, perlu pendekatan baru dalam upaya
mengubah persepsi negatif dan sikap penolakan
warga terhadap PLTU Batang dengan lebih
mengutamakan pendekatan sosial dan budaya
daripada pendekatan ekonomi dan pendekatan
represif. Komunikasi dan dialog yang lebih intensif antara warga masyarakat di lokasi pembangunan PLTU dengan pemrakarsa dan pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat dan
daerah untuk mencari jalan keluar dengan winwin solution, dimana akhir-akhir ini sudah tidak
ada lagi komunikasi dan dialog tersebut.
Dianggap penting mengupayakan penyelesaian sengketa alternatif untuk menengahi konflik
yang terjadi antara pihak pemrakarsa PLTU Batang dengan warga masyarakat yang menentang
pembangunan PLTU tersebut, antara lain dengan
suatu upaya mediasi, negosiasi maupun rekonsiliasi. Penjajakan untuk pemilihan sumber energi
alternatif yang lebih ramah lingkungan, misalnya
tenaga panas bumi, tenaga angin dan tenaga surya
sehingga dampak negatif yang ditimbulkan lebih
kecil dan lebih bisa diterima oleh masyarakat
sekitar.
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ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH
Dian Aries Mujiburohman* dan Kusmiarto**

Abstract
Abstract: The paper is aimed at studying the land acquisition as seen from the human right perspective. The values of human
right should be the basis of the development as this is closely related to human right. Nilai-nilai dasar HAM harus mendasari
pembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. The society, having been affected by the development, should
get a more prosperous life than the condition prior to the development process or at least they have similar condition as compared
to the situation before the land acquisition process takes place. . The activity should also protect people’s prosperity so that they
do not get poorer.. Some consideration should taken in land acquisition. First, the loss of income due to the loss or decrease of
lands. Second, the loss of jobs both temporary or permanent. Third, social unhappiness due to the loss of kinship relation. Forth,
the loss of nucleus family relation. This might affect the socio-seconomic statu inc ome.
Key words: Human right, public inetrest, land acquisition.
Intisari
Intisari:Tulisan ini bertujuan mengkaji tentang pengadaan tanah dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai dasar HAM
harus mendasari pembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. Masyarakat yang terkena dampak, kualitas
hidupnya harus di usahakan lebih meningkat dan atau setidaknya kondisinya sama dengan sebelum terkena pengadaan tanah.
Kegiatan pengadaan tanah ini juga harus mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan masyarakat, termasuk hak untuk
mendapat jaminan kesejahteraan agar tidak menjadi lebih miskin dari sebelum tanahnya dibebaskan. Hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam pengadaan tanah, yaitu: Pertama, hilangnya pendapatan akibat tanah yang berkurang atau hilang sama sekali yang dimilikinya.
Kedua, hilangnya mata pencarian baik yang bersifat sementara atau permanen. Ketiga, keresahan sosial dan terputusnya ikatan
kekeluargaan yang disebabkan pemindahan penduduk dan atau relokasi. Keempat, komposisi rumah tangga dasar dan status sosial
ekonomi dalam hal kesehatan, pendidikan, mata pencarian, pendapatan, pengeluaran dan kerentanan terhadap resiko pemiskinan.
Kata K
unci
Kunci
unci: Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah

A. Pengantar
“Negara Indonesia adalah negara hukum”
demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Unsurunsur yang terpenting dalam negara hukum
yaitu: (a) pemerintah dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau
peraturan perundang-undangan; (b) adanya
jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; (c)
adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (d)
adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.1
Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya
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pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala
sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang
dilakukan oleh para penguasa negara maupun
oleh para warga negaranya berdasarkan hukum
positif, sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para
penguasa negara.2
Dalam fungsinya sebagai kepentingan manusia, hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan
masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban
dan keseimbangan. Hukum bertugas membagi
hak dan kewajiban antar perorangan di dalam
masyarakat, membagi wewenang dan mengatur
2

Soehino, Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 9.
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cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.3 Hukum dibuat tidak
dapat dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Nurhasan Ismail dalam pidato pengukuhan
guru besar UGM memaparkan bahwa fakta-fakta
sosial-ekonomi sebagai akibat negatif dari berlakunya hukum nasional modern, dari zaman orde
baru hingga orde reformasi telah membawa
kemajuan dengan dukungan liberalisasi dan
kapitalisasi, pembangunan telah berkontribusi
pada pertumbuhan ekonomi, dibalik keberhasilan
tersebut pembangunan ekonomi telah mendatangkan dampak sampingan negatif, yaitu;
pertama, terjadi kesenjangan dalam penguasaan
dan pemamfaatan sumber daya alam; kedua,
realitas kemiskinan masih terjadi pada bangsa
Indonesia, ketiga, berkembangnya konflik struktural dipicu kebijakan negara karena telah terjadi
kesenjangan sosial ekonomi.4
Demikian juga keberadaan UU Nomor 2 Tahun
2012 mempunyai dampak sampingan negatif atau
tidak.5 Tentunya tidak mudah untuk dijawab. Bagi
mazhab positivistik dampak sampingan hukum
bukan pada subtansi hukum namun disebabkan
oleh penyimpangan implementasinya, karena
subtansi hukum tidak mempunyai kekuatan
memaksa manusia untuk bertindak, bagi pengkaji hukum kritis bukan hanya penyimpangan
pelaksaan hukum, juga substansi hukum berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap
kehidupan masyarakat.
3

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu
Pengantar, (Yogyakarta:Liberty,1999), hlm.71.
4
Nurhasan Ismail, Hukum Prismatik: Kebutuhan
Masyarakat Majemuk Sebuah Pemikiran Awal, Pidato
Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada pada tanggal 12 Desember 2011 di Yogyakarta,
hal. 3-4.
5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5280).

Hal ini juga berkaitan dengan pendapat
Mahfud MD dalam disertasinya bahwa karakter
produk hukum di suatu tempat atau waktu dipengaruhi oleh konf igurasi politik yang melatarbelakanginya. Pada saat konf igurasi politik
tampil demokratis, maka karakter produk hukumnya cenderung responsif atau populistik, tetapi
pada saat konfigurasi politik tampil otoriter, maka
produk hukumnya konservatif atau ortodoks.6
Jika dikaitkan dengan pendapat mahfud MD,
karakter produk hukum UU No 2 Tahun 2012
termasuk kategori responsif atau populistik,
karena konf igurasi politik yang melatarbelakangi
saat ini adalah demokratis.
Produk hukum yang responsif adalah produk
hukum yang pembentukan atau pembuatannya
dilakukan secara partisipatif dalam arti menggambarkan kehendak umum, dan cakupannya
bersifat limitatif dalam arti tidak dapat ditafsirkan
sembarangan secara sepihak melalui peraturan
turunan oleh pemerintah. Sebaliknya produk
hukum yang konservatif atau ortodoks adalah
produk hukum yang pembentukannya didominasi oleh lembaga negara, isinya bersifat positifisinstrumentalistik dalam arti lebih mencerminkan
kehendak sepihak penguasa, dan cakupannya
bersifat opened interpretatif dalam arti bisa ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa melalui pembuatan peraturan pelaksanaan berdasarkan kehendak penguasa.7
Berdasarkan dua pendapat ini, UU Nomor 2
Tahun 2012 tidak dipungkiri akan ada dampak
negatif. Pengaturan dan kebijakan pemerintah
yang bermaksud untuk mewujudkan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum, yang konsekuensinya akan mengurangi atau meniadakan
hak atas tanah dan hak-hak lain yang ada di atas6

Moh. Mahfud MD, Kompleksitas dalam Politik
Hukum Agraria, Kata Pengantar dalam Achmad Sodiki,
Politik Hukum Agraria, (Jakarta:Konstitusi Press, 2013),
hlm. ix.
7
Ibid., hlm x.
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nya dari warga masyarakat atau kelompok tertentu
dalam masyarakat akan mempengaruhi hak-hak
asasi dan hak-hak keperdataan masyarakat khususnya yang haknya dicabut atau dibebaskan/
pelepasan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan atau pembebasan/pelepasan hak atas tanah
harus mengakomodasi perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia dan hak-hak keperdataannya.
Tanah bagi bangsa Indonesia merupakan salah
satu sumber daya alam yang penting untuk
kelangsungan hidup umat manusia, fungsi tanah
bagi manusia bukan saja tempat berpijak manusia
untuk hidup, semua kebutuhan manusia juga
dapat terpenuhi dengan adanya tanah. Tanah
disamping mempunyai nilai ekonomis juga
berfungsi sosial.
Tanah mempuyai nilai ekonomis salah satunya
sebagai faktor modal dalam pembangunan.
Begitu pentingnya tanah, hampir tidak ada
aktivitas pembangunan yang tidak memerlukan
tanah, bahkan tanah menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Sementara itu, tanah
juga berfungsi sosial artinya kepentingan pribadi
atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan
hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang
berhak dalam proses pengadaan tanah.
Pengadaan tanah merupakan perbuatan
pemerintah memperoleh tanah untuk berbagai
kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah
dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak
yang memerlukan tanah dengan pemegang hak
atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.8

Tanah sebagai kebutuhan dasar manusia
merupakan perwujudan hak ekonomi, sosial, dan
budaya, maka pengadaan tanah harus dilakukan
melalui proses yang menjamin tidak adanya
pemaksaan kehendak satu pihak dengan pihak
lain. Disamping itu mengingat bahwa masyarakat
harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatan
pembangunan, maka harus dijamin bahwa kesejahteraan sosial ekonominya tidak akan lebih buruk dari keadaan sebelum tanahnya digunakan
pihak lain.9
B. Hambatan-Hambatan dalam
Pengadaan Tanah
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komisi
Hukum Nasional, terdapat empat hambatan
dalam pengadaan tanah. Pertama, belum tersedianya aturan dasar, prinsip, prosedur dan mekanisme pengadaan tanah. Kedua, belum ditetapkannya kelembagaan pengadaan tanah. Ketiga,
tidak adanya peraturan khusus pembiayaan
pengadaan tanah. Keempat, belum jelasnya kriteria kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai
kepentingan umum. Keempat, permasalahan
tersebut menjadi salah satu penghambat untuk
mencapai tujuan pembangunan untuk kepentingan umum.10
Disamping hambatan-hambatan tersebut
diatas, terdapat hambatan-hambatan lain yang
sangat penting untuk dikaji dalam UU Nomor 2
Tahun 2012 diantaranya adalah:
1. Hambatan karena Hukum dan
Kerumitan Semantik
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan mengalami hambatan-hambatan dikarenakan kerumitan hukum itu sendiri. Bukan
saja perolehan tanahnya yang dikuasai atau dimi9

8

Maria S.W Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta, Penerbit Buku
Kompas, 2009), hlm. 280.
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Ibid. hlm 282.
Komisi Hukum Nasional RI, Kebijakan Keberpihakan
Hukum Suatu Rekomendasi. (Jakarta : Komisi Hukum
Nasional RI, 2012), hlm. iii.
10
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liki orang perorang atau badan hukum, kerumitan hukum ketika pembangunan perolehan
tanah yang dikuasai oleh lembaga-lembaga pemerintah/daerah, tanah-tanah BUMN/BUMD,
tanah-tanah transmigrasi, tanah-tanah di kawasan hutan, tanah-tanah yang ada sumber daya
alamnya, dalam areal tambang mineral, batubara,
panas bumi, minyak dan gas bumi yang semuanya
diatur dalam undang-undang sektoral, pembebasan atau pelepasanya tanahnya diatur dengan
tatacara tersendiri. Dalam undang-undang
pengadaan tanah terdahulu belum diatur secara
tegas.
Solusi pengaturan pelepasan tanah instansi
diatur Pasal 45 UU Nomor 2 Tahun 2012. Pelepasan
tanah yang dimiliki pemerintah diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur
pengelolaan barang milik negara/daerah,11 sedangkan tanah yang kuasai oleh pemerintah atau
dikuasai/dimiliki oleh BUMN/BUMD dilakukan
berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012. Pengunaan
dua undang-undang tersebut diatas menggunakan asas lex spesialis derogad legi generalis bahwa
peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan umum dan/atau disebut juga
menggunakan asas unif ikasi hukum, dengan
tidak mengunakan undang-undang sektoral yang
membutuhkan waktu yang lama dan birokratif
dalam pelepasan tanah untuk pembangunan.
Ketegasan dalam pelepasan objek pengadaan
tanah untuk kepentingan umum yang tanahnya
dimiliki pemerintah dilaksanakan paling lama 60
(enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi
pembangunan untuk kepentingan umum. Apabila pelepasan objek Pengadaan Tanah belum
selesai tanahnya dinyatakan telah dilepaskan dan
menjadi tanah negara untuk selanjutnya dapat
langsung digunakan untuk pembangunan bagi
kepentingan umum.
11

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah.

Begitu juga dengan kerumitan semantik, istilah
“kepentingan umum” dalam pengadaan tanah
menjadi bahan perdebatan akademis. Pengertian
kepentingan umum merupakan salah satu isu
sentral dalam pengadaan tanah, karenanya hukum harus memberikan batasan yang tegas supaya
tidak ditafsirkan oleh pemerintah untuk kepentingan lain.
Pengertian kepentingan umum tersebar dalam peraturan perundang-undangan dengan
konteks yang berbeda-beda. Pasal 18 UU Nomor
5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa “Untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari
rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut
cara yang diatur dengan Undang-Undang”.12 Pasal
ini yang kemudian menjadi rujukan utama, seperti
dituangkan dalam konsideran dalam UU Nomor
2 Tahun 2012 dan konsideran dalam UU Nomor
20 Tahun 1961.13
Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1961 menyebutkan
bahwa:”Untuk kepentingan umum termasuk
kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri
Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang
bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah
dan benda-benda yang ada diatasnya.” Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Pasal 1 bahwa
kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum
apabila kegiatan tersebut menyangkut: a).
Kepentingan bangsa dan negara dan/atau b).

12

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
1960 – 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
13
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada
Diatasnya ( Ln 1961/288; Tln No. 2324, Lembaran Negara
Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961).
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Kepentingan masyarakat luas, dan/atau c).
Kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau d).
Kepentingan pembangunan.14 Dalam penjelasan
Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 1991, dikatakan
bahwa kepentingan umum adalah kepentingan
bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.15 Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa
dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.16
Pasal 1 angka 6 UU Nomor 2 Tahun 2012 dan
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012,17 Pasal
1 angka 6 yaitu Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang
harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan
Tanah untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk pembangunan meliputi: a) pertahanan
dan keamanan nasional; b) jalan umum, jalan tol,
terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api,
dan fasilitas operasi kereta api; c) waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan
pengairan lainnya; d) pelabuhan, bandar udara
dan terminal; e) infrastruktur minyak, gas, dan
panas bumi; f ) pembangkit, transmisi, gardu,

14

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas
Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.
15
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3451).
16
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
35).
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jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g) jaringan
telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h)
tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i).
rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah; j)
fasilitas keselamatan umum; k) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l). fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang
terbuka hijau publik; m). cagar alam dan cagar
budaya; n). kantor Pemerintah/Pemerintah
Daerah/ desa; o). penataan permukiman kumuh
perkotaan dan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
dengan status sewa; p). prasarana pendidikan atau
sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah. Kepentingan Umum dalam pelaksanaan pengadaan
tanah harus dibatasi dan merujuk pada Pasal 10
UU Nomor 2 Tahun 2012, diluar ketentuan Pasal
10 tersebut tidak termasuk kategori kepentingan
umum.
Menurut Maria S. W. Sumardjono ada dua
cara dalam menentukan doktrin kepentingan
umum dalam hal pertanahan, yaitu:18
a) Pedoman umum, yang secara umum menyebutkan bahwa pengadaan tanah harus berdasarkan alasan kepentingan umum. Istilah– istilah yang yang sering digunakan secara bergantian untuk mengungkapkan tentang
pengertian ‘umum’ tersebut, misalnya: public
atau social, common atau collective. Sedangkan untuk istilah ‘kepentingan’ atau purpose
sering diganti dengan need, necessity, interest, function, utility, atau use. Sesuai dengan
sifatnya sebagai pedoman, maka hal ini memberikan kebebasan bagi eksekutif untuk
menyatakan suatu proyek memenuhi syarat
untuk kepentingan umum dengan menafsir17

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).
18
Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak
Ekonomi, Sosial, Budaya, (Kompas, Jakarta, 2009), hlm. 241.
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kan pedoman tersebut.
b) Penyebutan kepentingan umum dalam suatu
daftar kegiatan yang secara jelas mengidentif ikasi tujuannya: sekolah, jalan, bangunanbangunan pemerintah, dan sebagainya, yang
oleh peraturan perundang-undangan dipandang bermanfaat untuk umum. Segala kegiatan di luar yang tercantum dalam daftar
tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk
pengadaan tanah.
Demikian juga dengan pengertian kepentingan
pembangunan dan kepentingan masyarakat
sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun
2012 yang menyatakan, “Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat”, tidak
mendef inisikan dengan jelas pengertian kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sehingga tidak jelas yang akan diseimbangkan. Apabila sudah atas nama kepentingan
umum, kepentingan pembangunan yang menjadi acuan, maka kepentingan masyarakat tidak
lagi diperhatikan.
Dengan terbitnya UU Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, semakin tampak
usaha untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan peorangan dengan kepentingan
umum. Berkenaan dengan pengambil-alihan hak
atas tanah untuk kepentingan umum diatur
dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2).19

hankan hidup selanjutnya.20 Hubungan tanah
dengan manusia bukan hanya sekedar hubungan
sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya, tetapi
juga terdapat hubungan batin yang didalamnya,
terdapat aspek sejarah dalam kehidupan manusia,
aspek sejarah dimana manusia lahir, tumbuh, berkembang, berinteraksi dan wafat di lingkungannya, sehingga hubungan tanah dengan manusia
tidak dapat dipisahkan.
Apalagi tanah yang akan dilepaskan hanya sebidang tanah yang dipunyai, akan semakin rumit
dan susah untuk dilepaskan dengan alasan pembangunan untuk kepentingan umum, melepaskan tanah sama juga dengan melepaskan hubungan batin keluarga, sosial dan kesejarahannya
dalam keluarga.
Hal-hal tersebut diatas, membuat masyarakat
enggan untuk melepaskan tanahnya, untuk sebagian masyarakat tanah tidak dapat dinilai dengan
uang. Walapun dalam konstitusi mengatur bahwa
tanah mempunyai fungsi sosial. Disisi lain pemerintah membutuhkan tanah untuk kepentingan pembangunan demi mencapai tujuannya.
Fungsi sosial dirumuskan dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Prinsip fungsi sosial hak atas tanah tersebut memperhatikan secara seimbang antara kepentingankepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.
3. Besaran Nilai Ganti Kerugian

2. Keengganan Masyarakat
Soal tanah adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan
sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah
berarti perebutan makanan, perebutan tiang
hidup manusia, orang rela menumpahkan darah,
mengorbankan segala yang ada demi memperta-

19

Ibid., hlm. 269.

Dua unsur penting dalam pembebasan tanah,
pertama, kesediaan pemegang tanah dan bangunan yang ada diatasnya, kedua, pemberian
imbalan berdasarkan kesepakatan.21 Ketentuan

20

Mohchammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai
Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia,
Yogyakarta:STPN Pres, 2009, hlm. 3.
21
Irene Eka Sihombing, Budaya Dalam Pengadaan
Tanah Untuk Pembanguna. Dalam Pergulatan Pemikiran dan
Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional, Suatu
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tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 2
Tahun 2012 menyatakan, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Masalah ganti kerugian merupakan hal yang
sensitif dalam proses pengadaan tanah, khususnya
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Pada dasarnya ganti rugi sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan
kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum. Proses pemberian
ganti rugi serigkali menjadi proses yang panjang,
dan berlarut-larut, akibat tidak adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Masalah besaran ganti kerugian berdasarkan Nilai
Objek Pajak dan Bangunan (NJOP) atau berdasarkan harga pasar atau jual beli, panitia memiliki
kecenderungan menggunakan NJOP, sebaliknya
pemilik tanah berkecenderungan menggunakan
harga pasar, bahkan sering menuntut ganti kerugian 2 atau 3 kali harga pasar, ditambah tuntutan
lain dari pemilik tanah ganti kerugian non fisik
lain yang harus dihitung, padahal perencanaan
penganggaran pengadaan tanah berbasis NJOP,
sehingga pengadaan tanah berpotensi berhenti
atau stagnan.
Polemik tentang besaran ganti rugi didasarkan
pada perhitungan ganti ruginya didasarkan atas
nilai pasar atau dengan memperhatikan Nilai Jual
Obyek Pajak dan Bangunan (NJOP). Menurut
pendapat Maria S.W. Sumardjono, apabila dibandingkan dengan ganti rugi untuk bangunan
dan tanaman, maka ganti rugi 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 rugi,
disamping NJOP Bumi dan Bangunan tahun
Pendekatan Multidispliner. Kumpulan Tulisan Dalam
Rangka Memperingati 60 Tahun Prof. Aries Sukanti
Hutagalung. Badan Penerbit FHUI, 2011, hlm. 159.
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terakhir, adalah : (1) lokasi/letak tanah (strategis
atau kurang strategis); (2) status penguasaan
tanah (sebagai pemegang hak yang sah/penggarap); (3) status hak atas tanah (hak milik, hak
guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain); (4) kelengkapan sarana dan prasarana; (5) keadaan
penggunaan tanahnya (terpelihara/tidak); (6)
rugi sebagai akibat dipecahnya hak atas tanah
seseorang; (7) biaya pindah tempat/pekerjaan; (8)
rugi terhadap akibat turunnya penghasilan si
pemegang hak.22
Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan
bahwa Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian
dilakukan oleh penilai bidang per bidang tanah,
meliputi: a). tanah; b). ruang atas tanah dan bawah tanah; c). bangunan; d). tanaman; e). benda
yang berkaitan dengan tanah; dan/atauf). kerugian lain yang dapat dinilai. Pasal 37 ayat (1),
menyatakan bahwa Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan
kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan
bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. Pasal 38
dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai
bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian Pihak
yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada
Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling
lama 14(empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Pengadilan
Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti
Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.
Pengaturan tentang pemberian ganti kerugian
juga dijabarkan pada Pasal 63 Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012. Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 ini telah mengalami 2 (dua) kali
perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan
22

Maria S.W. Soemarjono, Kebijakan Pertanahan
Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta : Penerbit Buku
Kompas, 2005), hlm. 80-81.
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Presiden Nomor 40 tahun 2014 dan Peraturan
Presiden Nomor 99 tahun 2014.
Pemberian ganti rugi sebagai bukti terhadap
pengakuan, penghormatan dan perlindungan
hak asasi manusia.23 Pemberian ganti kerugian
semestinya tidak membawa dampak yang merugikan bagi pemegang hak atas tanah. Khusus
masalah ganti kerugian yang diatur dalam undang-undang pengadaan tanah harusnya diatur
atau dilaksanakan menggunakan hukum perdata
bukan memakai hukum publik, sehingga asas
keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat
tercapai.
4. Faktor Spekulan
Spekulan tanah adalah orang atau badan yang
mencari keuntungan besar dengan cara melakukan spekulasi/dugaan, perkiraan, dengan
membeli tanah karena mengharapkan harga
tanah akan naik di masa depan.
Faktor spekulasi tanah menjadi salah satu
penyebab terhambatnya proyek pembangunan.
Aksi spekulan telah membuat harga tanah yang
akan dibebaskan melambung tinggi, sehingga
tidak lagi sesuai dengan nilai proyek. Pada umumnya aksi spekulan membeli tanah masyarakat
dengan mengunakan perantara masyarakat
setempat dengan harga yang murah karena
masyarakat tidak tahu bahwa tanahnya akan
terkena proyek pembangunan, spekulan yang
ingin mengambil keuntungan dalam pembelian
tanah
C. Pengadaaan Tanah dalam Perspektif
HAM
Pembangunan berbasis HAM, dalam konteks
ini nilai-nilai dan standar universal HAM harus
mendasari pembangunan, baik proses maupun
hasil, sehingga substansi dari tujuan mulia
pembangunan yang hakiki dapat terwujud secara

23

Ibid., hlm 87.

manusiawi.24 Konsep pembangunan berbasis
HAM berbeda dengan konsep pembangunan
berbasis kebutuhan. Dalam pendekatan berbasis
kebutuhan, strategi, kebijakan dan program
pembangunan lebih ditujukan pada memberi
dan menyediakan pelayanan untuk kebutuhan
dasar. Masyarakat ditempatkan sebagai penerima
bantuan dan Negara sebagai pemberi bantuan.25
Pentingnya perlindungan HAM, maka harus
diatur dalam konstitusi tertinggi, yaitu UUD 1945.
Dalam UUD 1945 pasal-pasal yang memuat tentang materi HAM termuat dalam Pasal 28A sampai dengan 28J yang kemudian isinya menjadi
materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.
Jaminan dan perlindungan HAM dalam UUD
1945 dilihat dalam konteks UU Nomor 2 Tahun
2012 dapat dilihat dalam rumusan antara lain pada
Pasal 28 (A), Pasal 28 (D) ayat(1), Pasal 28G ayat
(1), Pasal 28 (H) ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal
28 (I) ayat (2) (3)(4) dan (5).
Pasal 28(A) menyebutkan bahwa “Setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28 (D)
ayat(1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum’. Kemudian pada Pasal
28 (G) ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 (H) ayat (1)
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
24

Pihri Buhaerah dkk. Kajian MP3EI Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, 2014, hlm. 17
25
Ibid., hlm 19.

Dian Aries M. & Kusmiarto: Aspek HAM dalam Pengadaan Tanah..: 621-632

memperoleh pelayanan kesehatan.Pasal 28 (H)
ayat (4)menyebutkan “Setiap orang berhak
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun”.
Selanjutnya padaPasal 28 (I)ayat (2) menyebutkan”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal
28 (I) ayat (3) menyebutkan “Identitas budaya dan
hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban,
Pasal 28 (I) ayat (4) menyebutkan “Perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah”,dan Pasal 28 (I) ayat (5)menyebutkan
“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi
manusia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan”.
Demikian juga dalam UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan HAM, yaitu:
“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Sementara
itu Kewajiban Dasar Manusia dijelaskan dalam
Pasal 2 dengan def inisi “Seperangkat kewajiban
yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”Pasal 8 Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia terutama
menjadi tanggung jawab Pemerintah.
Jaminan dan perlindungan HAM berkaitan
dengan pengadaan tanah dapat dilihat dalam
Pasal 36 dan Pasal 37 UU Nomor 39 Tahun 1999.
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Pasal 36 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak
mempunyai milik, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain demi pengembangan
dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan
cara yang tidak melanggar hukum”, Pasal 36 ayat
(2) Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya
dengan sewenang-wenang dan secara melawan
hukum”, Pasal 36 ayat (3) berbunyi “Hak milik
mempunyai fungsi sosial”.Pasal 37 ayat (1)
menyebutkan “Pencabutan hak milik atas suatu
benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar
dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”, Pasal
37 ayat (2) menyebutkan “Apabila sesuatu benda
berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan
umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk
sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan
mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain”.
Permasalahan Pokok Hak Asasi Manusia
dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 adalah Kekuasaan
negara selalu perlu dibatasi, sehingga tidak
bertindak sewenang-wenang. Di sisi lain, negara
dalam mencapai tujuannya menambah kekuasaannya, dengan adanya undang-undang pengadaan tanah ini. Hal ini perlu diteliti kembali karena
ini membuka ruang bagi terciptanya masalah hak
asasi manusia. Pembatasan dan penambahan
kekuasaan negara harus diatur dalam peraturan
perundang-perundangan.
Jaminan dan perlindungan dalam perpekstif
HAM pada UU Nomor 2 Tahun 2012 dapat terlihat
pada: Pertama, proses transparan dan adil,
mengatur proses yang transparan dan adil sangat
penting untuk menghindarkan terjadinya kesewenang-wenangan, hak-hak pihak yang berhak
juga mendapatkan perlindungan pada setiap
pengadaan tanah lainnya, yaitu tahap persiapan,
tahap pelaksanaan, dan tahap pemantauan dan
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evaluasi. Hal demikian merupakan cerminan
penghargaan terhadap hak-hak setiap orang
dalam perlindungan terhadap hak milik pribadi.
Kedua, Ganti kerugian layak dan adil. Ganti rugi
yang layak dan adil itu adalah apabila bekas pemilik tanah mendapat ganti rugi yang menjadikan
hidupnya lebih baik dari sebelumnya, sebelum
tanah tersebut diambilalih untuk kepentingan
umum. Ketiga, adanya sistem Peradilan, besaran
ganti rugi yang layak dan adil tersebut, bila pemilik
tanah dan Pemerintah tidak mencapai kesepakatan, ada lembaga peradilan yang menanganinya,
seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
kemudian Mahkamah Agung serta Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai penegak
hukum dan keadilan memutuskannya, dengan
demikian pemerintah tidak sewenang-wenang
mendapatkan tanah untuk kepentingan umum,
mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap
hak-hak pihak yang berhak pada setiap tahap
penyelenggaraan pengadaan tanah yaitu melalui
pemberitahuan, konsultasi publik, konsultasi
publik ulang, hak untuk mengajukan keberatan
baik kepada pemerintah maupun melalui PTUN,
musyawarah, hak untuk mengajukan keberatan
terhadap hasil inventarisasi dan identif ikasi,
penunjukan tim independent untuk menentukan
penilai, dan hak untuk mengajukan keberatan ke
pengadilan mengenai ganti kerugian.
Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah
Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian
kepada pihak yang mengajukan keberatan. Bukan
Pemerintah yang menentukan ganti kerugian,
tetapi melalui mekanisme peradilan. Ini adalah
salah satu ciri utama negara hukum.
Konsideran UU No 2 Tahun 2012 menyatakan
bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dari
bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah perlu menyelenggarakan pembangu-

nan. Salah satu upaya Pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk
kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah
yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah
nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan,
kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai
berbangsa dan bernegara.
Jaminan dan perlindungan dalam perpekstif
HAM yang menggunakan prinsip kesetaraan
dalam proses pengadaan tanah ini juga terlihat
pada peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
Pasal 121 yang telah mangalami perubahan
dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden
Nomor 40 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang
proses pengadaan tanah untuk kepentingan
umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)
hektar, dengan cara-cara yang merupakan hasil
kesepakatan antara Instansi yang memerlukan
tanah dengan para pemegang hak atas tanah,
baik itu dengan cara jual beli, tukar menukar atau
cara lain yang disepakati kedua belah fihak. Cara
lain inilah yang memungkinkan tidak terputusnya
hubungan hukum antara para pemegang hak atas
tanah dengan tanah yang akan digunakan untuk
kepentingan umum.
Menurut Maria S.W Sumardjono, paradigma
baru pembagunan yang dijadikan pedoman dalam pengaturan pengadaan tanah hendaknya
mengakomodasi tiga hal, yakni:26 (1) Penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia
dalam bentuk penghapusan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan pemerataan pem-

26

Maria S.W Sumardjono, Tanah dalam Perspektif
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta, Penerbit Buku
Kompas, 2009, hlm. 271.
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bangunan, (2) Keberlanjutan kapasitas produktif
masyarakat, (3) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pelaksanaan good governance (pastisipasi, transparansi, akuntabilitas dan
rule of law).
D. Kesimpulan
Pembangunan untuk kepentingan umum
adalah sebuah keniscayaan, agar terwujudnya
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. pembangunan harus ditujukan untuk
melayani kepentingan rakyat, karenanya rakyat
tidak boleh dikorbankan demi pembangunan, dan
perlu ada keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Kepastian hukum atas hak-hak rakyat atas
tanah juga harus dijamin dan dihormati, Pengadaan tanah harus bisa dihindari jika memungkinkan atau diminimalkan. Jika tidak mungkin
untuk menghindari pengadaan tanah perlu kajian terhadap potensi dampak pengadaan tanah
tersebut dapat dihindari sedini mungkin. Masyarakat yang terkena dampak harus diupayakan
dengan meningkatkan penghidupan dan atau
setidaknya mengembalikan pada kondisi yang
sama sebelum terkena pengadaan tanah dan
mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan masyarakat, termasuk hak untuk mendapat jaminan demi kesejahteraan agar tidak menjadi lebih miskin dari sebelum tanahnya dibebaskan.
Dampak yang penting yang harus diperhatikan
dalam pengadaan tanah, yaitu: (a) hilangnya pendapatan penduduk akibat tanah yang berkurang
atau hilang sama sekali yang dimilikinya; (b)
hilangnya mata pencarian baik yang bersifat sementara atau permanen; (c) Keresahan sosial dan
terputusnya ikatan kekeluargaan yang disebabkan
pemindahan penduduk dan atau relokasi; (d)
Komposisi rumah tangga dasar dan status sosial,
ekonomi dalam hal kesehatan, pendidikan, mata
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pencaharian, pendapatan, pengeluaran dan
kerentanan terhadap resiko pemiskinan.
Perlu juga sebagai catatan pertimbangan,
disamping ganti kerugian atas tanah yang
dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum, masyarakat tidak dirugikan dalam
rangka pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum ialah masyarakat menjadi pemegang saham dalam hal pengadaan tanah
untuk kepentingan umum. Artinya ada jumlah
keuntungan dari proyek pengadaan tanah diberikan ke warga terkena dampak untuk kasuskasus tertentu misalnya pembangunan untuk
kepentingan umum jalan tol atau pelabuhan, karena tidak semua masyarakat dapat menikmatinya.
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PENGADAAN TANAH DAN PROBLEM PERMUKIMAN KEMBALI:
SKEMA PEMBERDAYAAN UNTUK PERLINDUNGAN
MASYARAKAT TERDAMPAK
Dwi Wulan Pujiriyani*

Abstract
Abstract: One of the trigger for conflict in the case of land acquisition is the idea of resettlement as a form of compensation. There
are many cases of resettlement that end up with rejection by the society. Resettlement in the case of land acquisition most likely
to be responded as a negative action which related to eviction or expulsion. Furthermore, this paper will reveal the problem of
resettlement in the implementation of land acquisition in Indonesia. This can be related to the model of community empowerment
which possibly could become a constructive solution to bridge the need of development and the need of persons affected by
development project to protect their rights.This study was conducted due to searching and studying secondary source that
discussed about development-induced resettlement. The result shows that resettlement could not only be defined as a physical
displacement. Resettlement has to be planned and implemented appropriately so that its effect was not exacerbating the affected
communities.
Keywords
Keywords: Land acquisition, compensation, resettlement, empowering
Intisari: Salah satu persoalan yang seringkali menjadi pemicu terjadinya benturan akibat pengadaan tanah adalah pemberian ganti
kerugian dalam bentuk permukiman kembali. Berbagai kasus pengadaan tanah yang didalamnya terdapat rencana untuk memindahkan
warga atau masyarakatnya, seringkali direspon dengan sikap penolakan. Permukiman kembali dalam kasus pengadaan tanah kerapkali
direspon secara negatif sebagai salah satu bentuk ‘penggusuran’ atau ‘pengusiran’. Lebih lanjut tulisan ini akan mengungkap secara
lebih mendalam mengenai problem permukiman kembali dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia. Problem permukiman
kembali ini akan dikaitkan dengan model pemberdayaan masyarakat yang dimungkinkan untuk bisa menjembatani kebutuhan
pembangunan dan kebutuhan perlindungan hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Metode penulisan dilakukan
dengan melakukan penelusuran dan pengkajian sumber-sumber sekunder mengenai pelaksanaan pembangunan yang berdampak
pada pemukiman kembali. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pemukiman kembali tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemindahan
secara fisik. Dalam hal inilah diperlukan upaya perencanaan dan pelaksanaan permukiman kembali yang tepat agar dampaknya tidak
semakin memperburuk kondisi masyarakat yang terkena dampak.
Kata Kunci
Kunci: Pengadaan tanah, ganti rugi, pemukiman kembali, pemberdayaan

A. Pengantar
Tanah merupakan salah satu unsur yang
sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan pembangunan baik fisik maupun
non f isik, akan membutuhkan tanah. Berbagai
alokasi penggunaan dalam desain-desain pembangunan menciptakan kebutuhan akan ketersediaan tanah dalam jumlah tertentu. Dengan
Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Email:
lucia_wulan@yahoo.com

meningkatnya kebutuhan akan tanah, ketidakseimbangan antara persediaan tanah yang terbatas
dengan kebutuhan tanah menjadi semakin besar.
Salah satu contoh kebutuhan ketersediaan akan
tanah dapat dilihat dari proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Tercatat bahwa pada
tahun 2013, proyek pembangunan infrastruktur
menembus angka Rp. 459,9 triliun yang terdiri
dari Rp. 390 triliun untuk sektor konstruksi dan
Rp. 64,9 triliun untuk sektor kelistrikan 1
1

Proyek-proyek tersebut terdiri dari subsektor:
transportasi udara, transportasi darat, transportasi air, rel
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Melihat perkembangan yang terjadi, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memang menjadi tuntutan yang
tidak dapat dielakkan. Mengacu pada UndangUndang No.2 Tahun 2012, pengadaan tanah
didef inisikan sebagai kegiatan menyediakan
tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang
layak dan adil kepada pihak yang berhak.2 Secara
garis besar di Indonesia dikenal dua jenis pengadaan tanah yaitu pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah dan pengadaan tanah untuk
keperluan swasta. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dibagi menjadi pengadaan
tanah bagi kepentingan umum dan bukan
kepentingan umum (kepentingan komersial).
Sementara itu pengadaan tanah bagi kepentingan
swasta dapat juga digolongkan menjadi kepentingan komersial dan bukan komersial, yakni yang
bersifat menunjang kepentingan umum atau
termasuk dalam pembangunan sarana umum dan
fasilitas-fasilitas sosial.3
Mengingat adanya berbagai kepentingan yang
harus terakomodasi dalam proses pelaksanaan
pengadaan tanah, tidak jarang pada akhirnya
banyak terjadi benturan. Benturan biasanya munkereta api, jalan tol, water supply, sanitasi, dan pembangkit
listrik. Terdapat 8 sektor bisnis utama dalam pembangunan
infrastruktur yaitu: sektor air minum (meliputi pembangunan
fasilitas untuk ekstraksi air mentah, jaringan penyaluran,
jaringan distribusi air dan instalasi pengelolaan air); sektor
tranrportasi (pelabuhan, bandara, kereta api dan stasiun
kereta api); sektor jalan raya (jalan tol dan jembatan); sektor
kelistrikan (power plant, jaringan penyaluran dan distribusi
listrik); sektor minyak bumi dan gas (pembangunan fasilitas
pemrosesan, penyimpanan, penyaluran, dan distribusi);
sektor pengelolaan limbah (instalasi pengelolaan limbah cair,
pembuangan dan penyaluran); sektor irigasi (bendungan,
fasilitas penyaluran air mentah); sektor telekomunikasi
9jaringan telekomunikasi). Lebih lanjut lihat: Noer Fauzi
dan Dian Yanuardy, 2014:61.
2
Siti Rakhma Mary. 2014. Kumpulan Aturan tentang
Pengelolaan Agraria. Jakarta: Huma.
3
Oloan Sitorus, dkk. 1995. Pelepasan atau Penyerahan
Hak sebagai Cara Pengadaan Tanah”. Jakarta: CV Dasa
Media Utama.

cul karena ada berbagai kepentingan yang harus
diakomodir dalam pelaksanaannya. Di satu sisi
negara menjamin kepemilikan sah individu atas
tanah, sementara itu di sisi lain pelaksana kekuasaan negara yakni, pemerintah berkewajiban
menjalankan agenda pembangunan infrastruktur
f isik yang seringkali harus mengorbankan nilai
kepentingan individu. Kepentingan umum yang
dijabarkan dari fungsi sosial tanah tidak kalah
pentingnya dengan kepentingan individu pemilik
yang dijabarkan dari fungsi ekonomi tanah.
Artinya pada saat dibutuhkan demi kepentingan
umum, kepentingan individu bisa dikompromikan bahkan dikalahkan dan hak milik atas
tanah harus dilepaskan.4
Salah satu persoalan yang seringkali menjadi
pemicu terjadinya benturan akibat pengadaan
tanah adalah pemberian ganti kerugian dalam
bentuk permukiman kembali. Permukiman
kembali memang jamak terjadi saat ini dalam
konteks pengadaan tanah untuk pembangunan
infrastruktur seperti: bendungan, proyek irigasi,
jalan tol, tambang dan penataan serta pengembangan wilayah perkotaan. Tingkatan serta
dampak dari permukiman kembali ini bermacammacam dan bervariasi bergantung pada jenis
proyek dan kepadatan populasi yang terkena
dampak. Terminski (2013) mencatat bahwa sejak
tahun 80-an dan 90-an, diperkirakan bahwa setiap
tahunnya terdapat 10 juta orang yang harus
dipindahkan akibat pelaksanaan proyek-proyek
pembangunan. Jumlah tersebut diperkirakan
meningkat akhir-akhir ini menjadi 15 juta per orang setiap tahunnya.
Permukiman kembali merupakan bentuk ganti
kerugian yang cukup rumit dan banyak menimbulkan persoalan. Hal ini dikarenakan proses
permukiman kembali merupakan proses yang
panjang dan membutuhkan perencanaan yang
mendetail, tidak hanya melibatkan para pihak dan
4

Lebih lanjut lihat Trie Sakti, 2007:1.
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sejumlah uang tunai sebagai pengganti kerugian.
Berbagai kasus pengadaan tanah yang didalamnya
terdapat rencana untuk memukimkan warga atau
masyarakatnya, seringkali direspon dengan sikap
penolakan.5 Permukiman kembali dalam kasus
pengadaan tanah kerapkali direspon secara
negatif sebagai salah satu bentuk ‘penggusuran’
atau ‘pengusiran’.6 Persepsi serupa ini menyebabkan proses pengadaan tanah kerapkali terkendala
karena aspek kesepakatan menjadi salah satu
bagian yang penting untuk bisa mendukung terlaksananya proses pengadaan tanah. Kebijakan
pemukiman kembali bahkan seringkali dinilai
sebagai pelanggaran HAM.7 Kondisi serupa inilah
yang juga dijumpai dalam berbagai kasus
permukiman kembali dimana warga merasa bahwa mereka ‘dipaksa’ meninggalkan tempat yang
telah berpuluh tahun mereka tempati.
Respon-respon yang secara jamak diungkapkan melalui penolakan ini menunjukkan bahwa
pengadaan tanah menjadi sangat sensitif jika
bersinggungan dengan persoalan pemindahan
masyarakat.8 Sensitif nya persoalan pengadaan
tanah dapat dilihat dalam Laporan Akhir Tahun
2013 yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pengadaan tanah telah berdampak

5

Contoh nyata dapat dijumpai dalam kasus pengadaan
tanah untuk pembangunan MIRT, pembangunan Banjir Kanal
Timur, penataan Waduk Pluit, serta pembangunan pembangunan bandara di daerah Kulonprogo, DIY.
6
Praktik penggusuran disebutkan sebagai salah satu
pemicu yang membuat korban yang pada umumnya kelompok
miskin menjadi semakin miskin. Kajian Centre on Housing
Rights and Evictions (COHRE) tahun 2003 menyebutkan
bahwa sebagian besar penggusuran paksa terjadi akibat
proyek-proyek pembangunan yang diprakarsai pemerintah.
Lebih Lanjut lihat Trie Sakti, 2007:2.
7
Dalam kasus normalisasi Waduk Pluit, pemerintah
Propinsi DKI Jakarta juga sempat dilaporkan ke Komnas
HAM karena dianggap telah melanggar hak asasi warga yang
telah lama bertempat tinggal di wilayah tersebut.
8
Lebih lanjut lihat Laporan Akhir Tahun 2013 KPA,
hlm 6-7.
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pada meningkatnya jumlah konflik agraria di
Indonesia. Dicatat bahwa DKI Jakarta dan Sumatera mengalami banyak konflik akibat pengadaan
tanah terutama untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Terjadi kenaikan
175% dibandingkan angka di tahun 2012.
Lebih lanjut tulisan ini akan mengungkap secara lebih mendalam mengenai problem permukiman kembali dalam pelaksanaan pengadaan
tanah di Indonesia. Problem permukiman kembali ini akan dikaitkan dengan model pemberdayaan masyarakat yang dimungkinkan untuk
bisa menjadi satu solusi dalam menjembatani
kepentingan pembangunan dan perlindungan
hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan.
B. Permukiman Kembali sebagai Bentuk
Ganti Kerugian dalam Pengadaan
Tanah
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, pada
prinsipnya terkait dua kepentingan yang berbeda,
yaitu kepentingan masyarakat, pemilik atau
pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan dan kepentingan instansi pemerintah yang memerlukan
tanah.9 Dari sisi pemerintah, kebutuhan untuk
melaksanakan pembangunan infrastruktur dan
fasilitas publik bagi rakyat harus dilaksanakan,
sementara itu di sisi lain kebutuhan masyarakat
perlu diakomodasi dengan cara pembebasan
lahan dengan memberikan alternatif bagi pemilik
lahan dengan kompensasai yang diberikan.10
Ganti kerugian merupakan hak (mutlak) dari para
pemegang hak atas tanah yang telah melepaskan
atau menyerahkan tanahnya. Ganti kerugian da9

Sarjita. 2011. “Manajemen Perolehan dan pelepasan
Hak Atas Tanah serta Problematika Hukum Penyelesaian
Konflik Pertanahn”. Makalah dalam Seminar Nasional
Benang Merah di Balik Hukum Masalah Pertanahan
Kontemporer dan Kaitannya dengan Keamanan Investasi
Jangka Panjang (Long Term Profit). Hlmn 27.
10
Lebih lanjut lihat Trie Sakti, 2007: 4-5.
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pat dikatakan merupakan imbalan yang diterima
oleh pemegang hak atas tanah sebagai pengganti
dari nilai tanah yang ada di atasnya yang telah
dilepaskan atau diserahkan.
Sebagai imbalan, maka prinsip pemberian
ganti kerugian harus seimbang dengan nilai
tanah, termasuk segala benda yang terdapat di
atasnya, yang telah diserahkan atau dilepaskan.
Idealnya jumlah ganti kerugian yang diterima
pemegang hak atas tanah harus sama dengan nilai
tanah, termasuk benda-benda yang terdapat di
atasnya.11 Dalam hal ini ditambahkan bahwa pada
prinsipnya ganti kerugian harus merupakan
imbalan yang layak dan tidak menjadikan pemegang hak atas tanah (yang melepaskan atau
menyerahkan tanah) mengalami kemunduran
sosial atau tingkat ekonominya.
Pemberian ganti kerugian merupakan wujud
konkrit dari penghormatan terhadap hak atas
tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia di
bidang ekonomi (property right). Ganti kerugian
yang diterima oleh pemegang hak atas tanah tidak
boleh membuat seseorang menjadi lebih kaya
atau sebaliknya menjadi lebih miskin dari keadaan
semula. Selain melindungi kepentingan para
pemegang hak atas tanah yang dibebaskan, pemberian ganti kerugian juga harus melindungi
kepentingan pihak yang akan memperoleh ganti
kerugian dan kepentingan pihak yang akan
memperoleh tanah. Dalam ganti kerugian, tidak
boleh ada keinginan untuk menekan pihak lain.12
Pemberian ganti kerugian menjadi salah satu
tahapan penting dalam pelaksanaan pengadaan
tanah yang harus dilaksanakan secara layak dan
adil kepada pihak yang berhak dalam proses
pengadaan tanah.13 Penegasan mengenai hal ini,
11

Sitorus dan Sitepu (1994) dalam Sitorus dkk (1995).
Pelepasan atau Penyerahan Hak sebagai Cara Pengadaan
Tanah. Jakarta: CV Dasa Media Utama.
12
Maria W Sumardjono dalam Sitorus dan Sitepu,
loc.cit.
13
Lihat Pasal 9 UU No.2 Tahun 2012.

secara eksplisit dapat dijumpai dalam Penjelasan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum Pasal 2 huruf b dan Pasal 2
huruf d. Dalam Penjelasan atas UU No 2 Tahun
2012 Pasal 2 huruf b disebutkan bahwa ‘pihak yang
berhak’ dalam proses pengadaan tanah, mendapatkan jaminan penggantian yang layak sehingga
mendapatkan kesempatan untuk melangsungkan
kehidupan yang lebih baik. Sementara itu dalam
Penjelasan atas UU No 2 Tahun 2012 Pasal 2 huruf
d disebutkan bahwa Pihak yang berhak harus
mendapatkan ganti kerugian yang layak. Kedua
penegasan ini merupakan wujud nyata dari ‘asas
keadilan’dan ‘asas kepastian.’ Mereka yang dikategorikan berhak ini antara lain: pemegang hak
atas tanah; pemegang hak pengelolaan, nadzir,
pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah dengan
itukad baik, pemegang dasar penguasaan atas
tanah dan/atau pemilik bangunan, tanaman atau
benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Pemukiman kembali adalah salah satu bentuk
ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah
selain beberapa bentuk ganti kerugian yang lain
seperti: uang, tanah pengganti, kepemilikan
saham serta bentuk lain yang disetujui oleh kedua
belah pihak. Yang dimaksud dengan ‘permukiman kembali’ adalah proses kegiatan penyediaan
tanah pengganti kepada Pihak yang Berhak ke
lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses pengadaan tanah. Dalam Peraturan Presiden
No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum disebutkan bahwa ganti
kerugian dalam bentuk permukiman kembali
diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah.
Permukiman kembali dilakukan bersamaan
dengan pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak
tanpa menunggu selesainya pembangunan permukiman kembali. Pelaksanaan penyediaannya
dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak
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penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana
Pengadaan Tanah. Dalam hal ini, lokasi untuk
permukiman kembali didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah.14 Ganti Kerugian
dalam bentuk permukiman kembali, nilainya
sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk
uang.15
C. Masyarakat Terdampak dan Problem
Permukiman Kembali
Masyarakat terdampak adalah masyarakat
yang berbatasan langsung dengan lokasi pengadaan tanah.16 Masyarakat terdampak adalah
kategori yang diberikan bagi mereka yang dalam
hal ini tanah atau tempat tinggal yang dimilikinya
masuk ke dalam desain pengembangan proyek
pembangunan yang membutuhkan perluasan
atau penambahan tanah (pengadaan tanah).
‘Penduduk Terkena Proyek’ atau ‘PTP’ adalah
istilah lain yang juga diberikan untuk menyebut
kelompok ini. Mereka ini adalah penduduk yang
tinggal atau berusaha di sekitar lokasi proyek yang
seluruh atau sebagian tanah, bangunan, tanaman,
aset lain maupun kegiatan usahanya terkena
proyek. Dalam konteks permukiman kembali,
mereka diistilahkan sebagai masyarakat terdam14

Dalam kasus pengadaan tanah untuk pembangunan
pembangkit tenaga listrik PLTA Upper Cisokan Pump Storage, problem permukiman kembali yang dihadapi adalah
sulitnya mencari lahan pengganti bagi korban. Kesulitan lain
juga terjadi karena harga yang semakin tinggi dan semakin
sempitnya lahan atau lokasi pengganti yang tidak diminati
oleh para korban pembebasan tanah. Terhambatnya
permukiman kembali juga terjadi karena proses pemberian
ganti rugi yang memerlukan negosiasi dengan Panitia
Pengadaan Tanah setempat. Lebih lanjut lihat Supriyono.
2012. “kajian atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum: Studi Pembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik PLTA Upper Cisokan Pump Storage 1040
MW. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 1, No 2, Desember
2012.
15
Lebih Lanjut lihat Perpres No 71 Tahun 2012 Pasal 78
Jo Perkaban No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengadaan dalam pasal 30 dan 31.
16
Penjelasan UU No 2 Tahun 2012 pasal 19 ayat 2.
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pak atau PTP yang terpindahkan yaitu masyarakat
terkena dampak atau PTP yang terpaksa pindah
dari lokasi semula karena seluruh atau sebagian
besar tanah dan bangunannnya terkena proyek.
Sementara itu, World Bank menyebut kelompok
masyarakat terdampak dengan istilah Project Affected Persons (PAPs) yang didefinisikan sebagai
berikut:
“Project affected persons” (PAPs) means persons
who, for reasons of the involuntary taking or voluntary contribution of their land and other assets under the project, result in direct economic and or
social adverse impacts,regardless of whether or not
the said. Project Affected Persons physically relocate..17
Project Affected Persons adalah orang-orang
yang secara sukarela maupun terpaksa harus
memberikan tanah atau aset-aset mereka yang lain
untuk suatu proyek yang berdampak langsung
baik secara ekonomi maupun sosial. Mereka ini
secara fisik harus dipindahkan, harus beralih ke
lokasi. Masyarakat yang dikategorikan sebagai
‘orang yang terkena dampak’, berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atau bantuan
karena pada prinsipnya tidak boleh ada pembebasan lahan atau aset-aset dari orang yang akan
dipindahkan sebelum mereka menerima kompensasi yang telah disepakati. Pembayaran
kompensasi, pemindahan penduduk, penggarapan lokasi pemukiman kembali, harus sudah
selesai dilaksanakan sebelum proyek dimulai.
Pengembangan proyek pembangunan yang
membutuhkan penambahan atau perluasan
tanah (pengadaan tanah) yang mengharuskan
pemindahan masyarakat memang merupakan
problem yang kompleks. Hal ini berkaitan erat
dengan proses pemindahan atau pemukiman
kembali yang tidak bisa dimaknai semata ber17

Environmental resources Management Ltd. 2007. Resettlement Policy Framework. Regional Communications Infrastructure Program (RCIP) Phase 1. siteresources.
worldbank.org. Diakses 10 Oktober 2014.
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pindahnya lokasi secara fisik. International Financial Corporation mendef inisikan pemukiman
kembali sebagai ‘physical displacement’ dan ‘economic displacement’.18 Physical displacement atau
pemindahan fisik berarti hilangnya tempat tinggal
secara f isik, sementara economic displacement
berarti hilangnya aset atau akses terhadap aset.
Economic displacement bisa menjadi permanen
ketika tanah yang berkualitas baik atau subur
menjadi prasyarat atau keharusan dari proses
pemukiman kembali yang dilakukan, sementara
bisa menjadi temporer ketika hasil panenan menjadi terganggu hanya pada saat proses pemindahan untuk pemukiman kembali terjadi. Physical dan economic displament bisa terjadi secara
bersamaan atau terpisah, sebagai contoh ketika
proyek pembangunan berdampak pada tanahtanah produktif yang berada di sekitar tempat
tinggal atau pemukiman, tetapi tidak berdampak
pada tempat tinggal atau pemukiman penduduk.
Dalam panduan yang dikeluarkan oleh International Finance Corporation (IFC) dalam IFC
Perfomance Standard 5 on Land Land Acquisition
and Involuntary resettlement (IFC PS 5) disebutkan bahwa hak untuk permukiman kembali
sangat penting karena pemukiman kembali
berdampak pada kehidupan masa depan, reproduksi sosial dan sumber penghidupan (livelihood). Dalam konteks ini perlu diperhatikan
bahwa problem pemukiman kembali sangat
kompleks. Meninggalkan tanah dan rumah serta
masa depan yang masih belum pasti bisa
menimbulkan perasaan tertekan dan emosional.19
18

Ibid, Harvey, 2011.
Harvey (2011) menambahkan beberapa persoalan lain,
yang bisa muncul akibat permukiman kembali antara lain:
konflik dan perpecahan akibat persaingan untuk memperoleh
keuntungan dari pemukiman yang baru; kesulitan untuk
mengakses sumberdaya alam yang sebelumnya aksesibel
serta kerawanan pangan; terbatasnya akses pada
infrastruktur publik, pelayanan dan berbagai fasilitas sosial;
hilangnya sumber penghidupan; Kualitas kehidupan yang
semakin memburuk (kemiskinan); serta depresi dan tekanan
psikologis.
19

Drydyk (2009) menyebutkan beberapa kompleksitas persoalan yang dapat muncul akibat permukiman kembali yang tidak disiapkan dengan baik.
Skema permukiman kembali yang tidak tepat,
tidak hanya gagal dalam memberikan manfaat
bagi masyarakat yang dipindahkan namun dapat
semakin memperburuk kondisi mereka dan menciptakan kesenjangan baru. Hal inilah yang kemudian dilekatkannya dengan istilah ‘injustice’ atau
ketidakadilan yaitu satu bentuk kesenjangan yang
tidak memberikan manfaat bagi semua orang.20
Secara umum, permukiman kembali memang
memiliki resiko bagi kelompok masyarakat yang
harus berpindah, tidak semata kepada persoalan
individu.21 Dampak dari proyek pembangunan
yang mengharuskan dilakukannya pemukiman
kembali bisa memunculkan resiko-resiko ekonomi, sosial dan lingkungan yang menyebabkan
20

Wealth/income, liberty/opportunity serta base of self
respect adalah 3 hal utama yang menjadi wujud dari
ketidakadilan tersebut. Ketidakadilan dalam konteks wealth
dan income mencakup 5 hal yaitu: landlessness, joblesness,
homelessness, marginalisation, dan loss of acces to common property. Dalam konteks liberty, ketidakadilan berkaitan dengan
hilangnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
menentukan solusi terbaik berkaitan dengan permukiman
kembali yang akan dilaksanakan. Sementara itu dalam konteks
base of self respect, dapat dimaknai kaitannya dengan problem ‘loss of place’ dan ‘social disarticulation’. Dalam hal ini
masyarakat kehilangan identitas dan ruang kulturalnya yang
memunculkan terjadinya proses disintegrasi sosial.
21
Konsekuensi atau dampak dari pemukiman kembali
sangat besar diantaranya yaitu: dapat merusak mode produksi
dan cara hidup, mempengaruhi kekerabatan dan organisasi
dan jaringan sosial, menimbulkan persoalan lingkungan dan
kemiskinan, mengancam identitas kultural kelompok etnik.
Selain itu pemindahan secara paksa akan menimbulkan tekanan
psikologis dan psikososial serta tingkat kematian dan penyakit yang lebih tinggi. Perpindahan populasi menyebabkan
disrupsi struktur sosiokultural dan ekonomi. Masyarakat
yang terpaksa harus berpindah mengalami tekanan yang besar
akibat mereka kehilangan sumber-sumber produktif mereka.
Memukimkan kembali kelompok miskin, yang terisolir dan
secara ekonomi agak kurang, merupakan pekerjaan yang tidak
mudah. Lebih lanjut lihat Zaman M. 1990. “Land Acquisition and Compensation in Involuntary Resettlement. http:/
/www.culturalsurvival.org.

Dwi Wulan P.: Pengadaan Tanah dan Problem Pemukiman ..: 633-648

terganggunya sistem sosial. Masyarakat bisa
mengalami kondisi yang lebih buruk akibat asetaset produktif dan sumber pendapatan mereka
menghilang. Hal ini akan semakin kompleks ketika masyarakat dipindahkan di lingkungan dimana kemampuan produktif mereka tidak bisa
digunakan lagi.
Hal ini dapat dicermati salah satu contohnya
dalam pelaksanaan pembangunan A Loui hydropower di sungai A Sap, di wilayah Vietnam (perbatasan Laos) yang dilaksanakan pada tahun 2007.
Total luasan pengadaan tanah sekitar 2,080 hektar
yang 95% diantaranya merupakan kawasan tanah
pertanian dan hutan. Pembangunan dam yang
dilakukan berdampak pada pemindahan 218 KK
yang sebagian besar merupakan kelompok etnik
minoritas di Vietnam. Bentuk penyiapan kawasan
untuk permukiman kembali (resetllement) dapat
dicermati dalam gambar berikut ini:

639

diberikan ke masyarakat berjarak 15 km dari desa
lama. Pada kenyataannya ganti rugi yang diberikan menimbulkan banyak resistensi. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa ganti rugi yang diberikan tidak sepadan seperti dapat dicermati dalam
ilustrasi berikut ini:

Gambar. 2. Respon Masyarakat Terdampak
Terhadap Skema Ganti Rugi dalam Pembangunan
Hydropower (dam) di Vietnam. Sumber: Huu
Ty, 2013: 691
Sekitar 86% masyarakat menyatakan bahwa
ganti rugi yang diberikan terlalu rendah dibandingkan dengan nilai aset yang mereka miliki,
selain itu sekitar 80% masyarakat juga tidak
menyetujui harga yang diberikan karena dianggap lebih rendah dibandingkan dengan harga
pasar. Masyarakat merasa tidak mempunyai pi-

Gambar 1. Pembangunan Resettlement dalam
Proyek Pembangunan Hydropower di Vietnam.
Sumber: Huu Ty, 2013 : 686

lihan untuk menolak karena penolakan akan

Desa tempat tinggal masyarakat berada di
lereng pegunungan.22 Pasca rencana pemba-

nah-tanah mereka akan terkena banjir (tergenang

ngunan dam terealisasi, ganti rugi finansial mulai
diberikan kepada masyarakat pada tahun 2010
dan masyarakat memperoleh pemberitahuan
rencana permukiman kembali pada tahun 2011.
Lokasi permukiman kembali (resettlement) yang

aset-aset yang hilang sebelumnya seperti sawah

menyebabkan mereka kehilangan semua bentuk
ganti rugi termasuk harus menghadapi resiko taair). Salah seorang warga menyebutkan bahwa
yang sudah ditanami padi, ketela dan jagung, tidak mendapat ganti rugi, termasuk juga yang sudah ditanami akasia. Di resettlement yang baru,
mereka tidak memperoleh penggantian lahan
yang sama dengan yang dimiliki sebelumnya.

22

Setiap rumah dikelilingi dengan sebuah kebun yang
biasanya ditanami tanaman campuran seperti: ketela pohon,
jagung, kopi, sayuran dan buah-buahan. Di sekitar rumah
juga dijumpai kandang ternak yang digunakan untuk
memelihara sapi dan kerbau. Di samping kebun, terdapat
sawah dan kolam ikan yang terletak di sepanjang aliran sungai.
Masyarakat yang tinggal disini adalah etnik Ta Oi yang
berasal dari Laos.

Kompleksitas persoalan yang muncul dalam
proses pembangunan yang berdampak pada
keharusan menyiapkan ganti rugi dalam bentuk
permukiman kembali seperti yang terjadi dalam
kasus diatas menjadi satu gambaran bahwa tidak
hanya persoalan proses yang rentan gesekan/
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konflik tetapi juga pasca pelaksanaan permukiman kembali yang sangat rentan untuk
menciptakan kondisi yang lebih buruk pada
masyarakat yang terkena dampak.
D. Pertimbangan dalam Kebijakan
Permukiman Kembali
“Proses permukiman kembali tidak sekedar memindahkan mereka yang hidup, tetapi juga kehidupannya,
proses menjadi rumit dan panjang. Mengingat
memindahkan sekelompok orang dengan berbagai
tatanan sosial yang mapan bukan perkara mudah.
Tantangannya, warga yang dipindah harus merasa
aman dan nyaman di lokasi baru, sehingga tidak lagi
ingin kembali ke tanah asal. Perasaan aman dan
nyaman bisa tercipta, ketika kehidupan ekonomi lebih
mapan, interaksi sosial antarwarga terjadi lebih positif
dan terciptanya hubungan harmonis antarwarga
permukiman kembali.23
Permukiman kembali merupakan salah satu
alternatif untuk memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru.24
Prinsip utama permukiman kembali adalah
kesukarelaan masyarakat untuk bersama-sama
pindah ke lokasi yang baru. Untuk itu, diperlukan
transparansi dan akses informasi bagi masyarakat
yang bersedia ikut dalam program permukiman
kembali berkenaan dengan fasilitas yang akan
mereka peroleh dalam lokasi yang baru. Pengetahuan yang cukup tentang hak-hak dan fasilitas
yang akan diperoleh akan membantu mereka
membuat keputusan mengikuti program dan
berperan serta dalam prosesnya. Hal ini dapat
meminimalkan kemungkinan untuk meninggalkan tempat yang baru tersebut dengan segala
dampaknya.
Program permukiman kembali memang bukan hal yang mudah. Dalam konteks inilah perlu
23

Hes. 2014. “Selain Dipermukiman kembali, Korban
Butuh Dukungan Usaha.” www.radarjogja.co.id. Diakses
tanggal 10 Oktober 2014.
24
Sumardjono, 2001: 92.

dipikirkan beberapa hal untuk merancang programnya. Pertama, perlunya koordinasi semenjak
tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.25
Kedua, diberikan alternatif bagi masyarakat untuk
menentukan pilihannya. Masyarakat diberikan
prioritas untuk turut serta dalam program permukiman kembali. Ketiga, pemilihan areal permukiman kembali.26 Keempat, pendataan jumlah
kepala keluarga yang akan mengikuti program
permukiman kembali. Kelima, hak masyarakat
yang akan dipindahkan. Kepada masyarakat,
disampaikan informasi tentang calon lokasi dan
diberi kesempatan untuk meninjau lokasi yang
sudah dibangun sebelum secara resmi diserahkan. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat
menentukan pilihannya secara bebas. Keenam,
kelengkapan fisik lokasi pemukiman kembali. Jika
pilihan sudah ditetapkan, lokasi pemukiman
kembali harus dilengkapi dengan: a. Akses jalan
25

Hal ini perlu dilakukan karena masalah permukiman
kembali adalah masalah yang kompleks karena menyangkut
tiga hal yakni kebutuhan dasar manusia akan tanah dan tempat
tinggal, ketersediaan tanah/areal untuk permukiman kembali
dan jaminan untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi
masyarakat yang dipindahkan, kesempatan untuk berperan
serta dalam program permukiman kembali semenjak tahap
awal dan keyakinan yang kuat bahwa program akan berjalan
baik dan berhasil sesuai dengan harapan dapat diperoleh
bila masyarakat yakin bahwa program ini dikoordinasikan
dengan baik, disertai dengan akses informasi bagi masyarakat.
26
Hal ini menyangkut masalah fisik ketersediaan lahan
dan status hukum tanah yang bersangkutan. Masalah fisik
ketersediaan lahan terkait dengan kondisi geografis dan
topografis tanah yang memungkinkan untuk dipilih sebagai
areal permukiman kembali yang memenuhi syarat untuk
menjadi tempat permukiman dengan berbagai fasilitas
penunjangnya, yang ditetapkan melalui keterlibatan dan
koordinasi berbagai instansi terkait.Berkenaan dengan status hukum dari tanah yang akan dijadikan areal permukiman
kembali, prioritas adalah tanah negara yakni tanah yang tidak
dilekati dengan suatu hak atas tanah, atau tanah-tanah negara
lainnya yakni antara lain tanah kehutanan, tanah perkebunan
(BUMN atau swasta), atau tanah ulayat masyarakat hukum
adat yang telah dilepaskan secara sukarela oleh pemegang
haknya kepada negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
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yang layak; b saluran drainase; c. penyediaan air
bersih; d. Sambungan listrik; e. Fasilitas umum,
antara lain: fasilitas pendidikan, tempat usaha,
tempat ibadah, pasar, lapangan olahraga, fasilitas
kesehatan; kemudahan transportasi. Ketujuh,
bentuk rumah dan bangunan lain yang relevan.
Masalah permukiman kembali berkaitan dengan
masalah ekonomi dan sosial budaya, disamping
masalah pemulihan kondisi psikologis. Oleh
karena itu, berkaitan dengan bentuk rumah dan
bangunan lain yang relevan agar dikonsultasikan
dengan masyarakat yang akan dipindahkan agar
sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Perhatian terhadap ciri-ciri lokal ini akan memperkuat
rasa memiliki karena tinggal di lingkungan yang
ditinggalkan, bahkan mungkin dengan fasilitas
yang lebih baik dari keadaan semula. Dengan
demikian, penguatan masyarakat melalui pembentukan jaringan sosial yang baru dapat terlaksana dengan lebih mudah. Kedelapan, status hak
atas tanah. Terhadap tanah dan bangunan yang
telah diserahterimakan kepada masyarakat, diberikan kepastian dan perlindungan hukum berupa
hak milik. Walaupun secara resmi masyarakat
sudah menempati areal permukiman kembali,
pemantauan dan evaluasi harus tetap dilaksanakan untuk mengetahui masih adanya kekurangan
dalam pelaksanaannya sehingga dapat dilakukan
perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Kesembilan, dukungan terhadap pemulihan tingkat
kehidupan masyarakat. Permukiman kembali
memerlukan dukungan faktor nonf isik disamping ketersediaan dan kelengkapan sarana f isik.
Secara ekonomis, untuk melanjutkan atau memulai kehidupan baru diperlukan berbagai kemudahan atau bantuan, antara lain: a. Bantuan kredit
untuk memulai atau melanjutkan kembali usaha;
b. Pelatihan keterampilan yang dibutuhkan
untuk menunjang usaha atau pekerjaan baru; c.
Pembukaan lapangan kerja baru; d. Bantuan untuk pindah dan fasilitas transportasi.
Pertimbangan pemilihan lokasi dan kualitas
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tempat permukiman kembali adalah faktor
penting dalam perencanaan permukiman kembali. Memilih lokasi yang sama baik dengan
kawasan yang dahulu dari segi karakteristik lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi akan lebih
memungkinkan permukiman kembali dan pemulihan matapencaharian berhasil. Pemilihan lokasi
harus dipertimbangkan sebagai bagian dari studi
kelayakan. Pemilihan lokasi harus memperhitungkan dampak terhadap masyarakat setempat.
Dalam hal ini ada empat tahapan yang perlu
diperhatikan yaitu:

Gambar.2. Tahapan Pemilihan Lokasi Permukiman
Kembali.27 Sumber: Rina Kumala Sari, 2006
Tahap pertama adalah tahap pemilihan lokasi
dan alternatif. Memilih lokasi yang baik adalah
unsur yang paling penting. Mulai dengan pilihanpilihan alternatif, yang melibatkan pemukiman
kembali yang potensial dan penduduk setempat
dalam proses tersebut. Selanjutnya tahap kedua
adalah studi kelayakan. Tahapan ini dilakukan
dengan melakukan studi kelayakan lokasi
alternatif dan mempertimbangkan potensi kawasan dari segi persamaan ekologi, harga lahan
dan peluang ekonomi lainnya untuk mata
pencarian masyarakat setempat. Tahap ketiga
adalah susunan dan rancangan kawasan permukiman kembali. Susunan dan rancangan kawasan
permukiman kembali harus sesuai dengan spesifikasi dan kebiasaan budaya. Hal ini dilakukan
dengan mengidentif ikasi lokasi sekarang terhadap berbagai prasarana fisik dan sosial di masyarakat yang terkena dampak yaitu bagaimana anggota keluarga, kerabat, terkait satu sama lain di
27

Lebih lanjut lihat Rina Kemala Sari. 2006. Sistem
Penentuan Daerah Relokasi Pemukiman Masyarakat di Kota
Banda Aceh Berbasis Sistem Informasi Geografis.
www.gunadarma.ac.id.
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kawasan sekarang, serta berapa sering dan siapa
(jenis kelamin/umur) yang menggunakan berbagai sarana dan prasarana sosial. Penting memahami pola pemukiman dan rancangan yang ada
supaya dapat menaksir kebutuhan di kawasan
pemukiman yang baru. Masukan masyarakat
harus menjadi bagian integral proses rancangan.
Tahapan terakhir dari perencanaan permukiman
kembali adalah pembangunan Lokasi Pemukiman
Kembali. Luas lahan untuk pembangunan rumah
harus berdasarkan tempat tinggal sebelumnya
dan kebutuhan di kawasan baru. Pemukim kembali harus diijinkan membangun rumah mereka
sendiri daripada diberikan rumah yang sudah
disediakan. Seluruh sarana dan prasarana f isik
dan sosial harus sudah siap sebelum pemukim
diminta untuk pindah ke lokasi. Pihak yang terkait dan perkumpulan masyarakat harus diajak
bermusyawarah dalam pembangunan lokasi pemukiman kembali.
Dalam UN Declaration of Human Rights
dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas sumber penghidupan, sehingga sumber kehidupan
yang menjadi semakin buruk akibat pemukiman
kembali dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.28 Dalam konteks ini pertimbangan bahwa pemukiman kembali tidak
sekedar pemindahan secara f isik, merupakan
bagian dari nilai non f isik (immaterial) dari
pengadaan tanah yang memang dalam Penjelasan
UU No 2 Tahun 2012 disebutkan secara eksplisit
bahwa ganti kerugian yang masuk dalam kategori
ini adalah kerugian nonfisik yang bisa disetarakan
dengan uang. Kerugian nonfisik yang dimaksud
didalamnya adalah kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi,
dan nilai atas properti sisa dan akan menjadi problem ketika putusan besaran ganti kerugian ini
tidak disepakati.
Ketika pemukiman kembali terpaksa harus
28

Lebih lanjut lihat Harvey, 2011:3.

dilakukan atau tidak bisa dihindari, tujuan pemukiman kembali harus menyertakan upaya untuk
meminimalkan resiko sosial, tekanan-tekanan,
kerusakan dan penderitaan, perlindungan bagi
hak-hak dan kehidupan masyarakat, fasilitasi
rehabilitasi mereka di lingkungan yang baru dan
mendukung untuk pembangunan kembali serta
peningkatan penghidupan pada saat kedatangan
mereka. Untuk menghindari kemiskinan, kebijakan yang baik, perencanaan pemukiman kembali yang dilakukan dengan hati-hati dan alokasi
sumber daya yang mencukupi adalah isu-isu yang
krusial. Prinsip free, prior dan informed consent
sebagai prakondisi pemukiman kembali adalah
salah satu upaya untuk membangun interaksi
antara masyarakat lokal dan pemerintah pada
serangkaian proyek pembangunan berskala besar.
Upaya pemukiman kembali harus mempertimbangkan faktor sosiokultural terhadap lokasilokasi pemukiman yang hendak dituju. Hal ini
penting untuk menghindari sikap penolakan dan
meminimalisir gangguan keseimbangan sosial
warga setempat.
Ada berbagai karakteristik yang harus diperhatikan dalam rencana pemukiman kembali yang
tidak hanya didasarkan pertimbangan sebagai
tempat berlindung semata, tetapi juga tempat
untuk mencari nafkah (food and supply work),
tempat mengembangkan keturunan dan mendidiknya (self reproduction), sebagai sarana integrasi sosial (social integration) dan arena aktualisasi
diri (self actualization) yang sehat. Fungsi-fungsi
sosial inilah yang seringkali diabaikan dalam
perencanaan dan pengembangan pemukiman
penduduk, terutama bagi mereka yang tergusur
dari lokasi pemukiman asal. Kecenderungan pemukiman seperti ini akan mempersulit pengembangan adaptasi bagi mereka yang dimukimkan
sehingga kegagalannya akan sangat tinggi. Kelima
fungsi sosial lingkungan ini harus diperhatikan
sebagai persyaratan untuk mempermudah penghuni menyesuaikan diri secara aktif dan mewu-
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judkan pola adaptasi yang menjamin keberlanjutan (sustainability).
Perencanaan dan pelaksanaan pemukiman
kembali yang baik akan mendatangkan beberapa
manfaat diantaranya adalah mengubah resikoresiko dari keberadaan resettlement menjadi kesempatan untuk meningkatkan standar kehidupan dan sumber penghidupan bagi masyarakat
yang terkena dampak. Hal ini lebih lanjut dapat
meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan sosial
pada masyarakat yang berada di sekitar dan
mengurangi ketergantungan masyarakat pada
proyek yang sedang dikembangkan. Selain itu
pemukiman kembali yang berhasil dilakukan
dengan baik dapat meningkatkan tingkat kepercayaan kepada masyarakat lokal, pemerintah dan
stakeholder yang lain. Kemitraan dan kesempatan
peningkatan kapasitas dapat bermanfaat pada
pelaksanaan kegiatan lanjutan serta bisa memperkuat citra positif dan distribusi kemanfaatan
yang lebih merata.
Salah satu instrumen yang digunakan dalam
pengadaan tanah yang berkaitan dengan pemukiman kembali adalah LARAP - Rencana Tindak
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
(Land Acquisitions and Resettlement Action Plan).
Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali (LARAP) wajib disusun apabila
suatu proyek perlu melakukan pengadaan tanah
secara terpaksa yang menyebabkan permukiman
kembali secara terpaksa, kehilangan lahan, asset,
sumber penghasilan dan gangguan atau kehilangan mata pencaharian atau akses terhadap sumber daya. LARAP dilakukan sebelum pembangunan proyek agar bisa secara lebih akurat
memperhitungkan keuntungan dan kerugian
dari proyek yang dilakukan dan dampaknya bagi
masyarakat. Kajian LARAP secara keseluruhan
mencakup: (1) survei identif ikasi karakteristik
sosio-ekonomi dari masyarakat yang terkena dampak, (2) perencanaan menyeluruh untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali; (3) skema
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kompensasi yang sesuai. Salah satu aspek dalam
kajian LARAP mensyaratkan bahwa area permukiman kembali harus sedekat mungkin dengan
wilayah pelaksanaan proyek dan tidak adanya
keberatan di pihak masyarakat untuk dipindahkan.29 Wilayah permukiman kembali terbaik
adalah wilayah yang secara ekonomi dan lingkungan bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak.30 Dalam pelaksanaan pengadaan tanah
dengan pendekatan LARAP, Masyarakat yang
terkena dampak berhak mendapatkan ganti rugi
untuk nilai tanah,bangunan, tanaman dan aset
lainnya yang terkena proyek.
Dalam konteks permukiman kembali, ganti
rugi sebaiknya dilakukan dengan prinsip ‘land for
land.’31 Land based resettlement atau land of land
29

Pada prinsipnya LARAP disusun berdasarkan
informasi langsung dari warga yang terkena proyek, baik
melalui wawancara maupun melalui diskusi kelompok
terfokus yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat.
Informasi ini diperoleh melalui survei sosial ekonomi.
30
Dalam penelitian Kurniati mengenai pembangunan dam
di daerah Praya-Lombok, masyarakat terkena dampak lebih
memilih desa yang berada di dekat lokasi pembangunan
yaitu di Desa Mujur dan Desa Kawo. Wilayah ini selain
karena tidak terlalu jauh, juga memiliki topografi yang datar,
memiliki fasilits umum serta interaksi sosial yang baik.
Masyarakat di kedua desa ini juga memiliki karakteristik
yang tidak jauh berbeda yaitu dari segi mata pencaharian
sebagai petani padi dan tembakau.Kurniati, dkk. 2013. “Land
Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) of
Dam Project Using Analytical Hierarchical process
(AHP): A Case Study in Mujur Dam, Lombok Tengah
District-West Nusa Tenggara, Indonesia. Procedia
Enviromental Sciences, 17 (2013). www.sciencedirect.com
31
Berkaitan dengan ganti rugi ini, Drydyk (2009)
menyebutkan istilah compensation yang diartikan sebagai
‘penggantian dari peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang hilang (replacing lost opportunities). Penggantian
tidak sekedar money for land, land for land dan house for
house karena bentuk kompensasi atau ganti rugi serupa ini
terbukti meninggalkan banyak dampak buruk bagi masyarakat
seperti: tanah yang tidak seproduktif tanah yang ditinggalkan
atau tidak sesuainya penggantian tanah dengan kebutuhan
masyarakat. Ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi agar ganti
rugi tidak semata hanya merupakan praktek penggantian
material, 1) masyarakat tidak boleh semakin buruk kondisi
aset/kepemilikan dan akses sumberdayanya pasca
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approach merupakan pendekatan yang terbaik
karena bagaimanapun tanah adalah kunci untuk
membangun kembali dan berkontribusi pada
keamanan kultural (cultural security). Mengacu
pada Guggenheim (1990), pendekatan land for
land sangat mendasar sebagai bentuk kritik pada
keberadaan pemukiman kembali atau resettlement
yang seringkali mengingkari hak untuk memilih
bagi dirinya sendiri dan dimana ganti rugi dalam
bentuk uang tidak mampu untuk memberikan
kesempatan untuk membuka bisnis keluarga.
Ganti rugi dalam bentuk uang memiliki banyak
konsekuensi negatif khususnya bagi kelompok
masyarakat kesukuan yang belum mengenal pertukaran dengan uang (barter), dalam konteks ini
masyarakat tidak terbiasa mengelola uang tunai.
Salah satu mekanisme untuk mengimplementasikan strategi land for land adalah dengan mengidentif ikasi beberapa situs permukiman kembali
yang memungkinkan sebagai alternatif pilihan
bagi para penduduk yang akan dipindahkan.
Potensi produktif itas, kualitas tanah, ketersediaan
air irigasi, dan keuntungan tempat dari situs
permukiman kembali yang baru harus secara ideal
lebih baik atau serupa dengan situs yang hilang
untuk membuat masyarakat lebih tertarik. Selanjutnya, dalam memilih tempat permukiman kembali, harus diperhatikan kemungkinan pendapatan non pertanian (off farm income) seperti:
mencari ikan, buruh musiman, atau dari
mengumpulkan hasil hutan untuk menambah
pendapatan keluarga. Ditambah lagi, biaya untuk
mepermukiman kembali, transport, material
membangun rumah dan lain-lain dapat menjadi
hambatan bagi masyarakat. Dalam hal inilah ganti
rugi uang harus bisa menggantikan aset-aset (replacement assets) (rumah, tanah, dan toko)
untuk masyarakat yang berpindah untuk bisa berdimukimkan kembali; 2) permukiman kembali harus benarbenar dinegosiasikan secara bebas dengan masyarakat
sebelum diimplementasikan dan 3) kondisi sosio kultural
masyarakat tidak rusak akibat relokasi.

mukim kembali.
Ganti rugi untuk pengadaan tanah seharusnya
tidak hanya terbatas pada pembayaran secara
individu tetapi juga garus bisa memberikan ganti
rugi untuk masyarakat agar bisa membangun
kembali komunitas-komunitas baru mereka.
Kompensasi dalam bentuk uang tunai juga
seringkali menguntungkan kelompok tuan-tuan
tanah (landlord) dan tidak bagi kelompok miskin
dan petani kecil, petani tak bertanah dan kelompok perempuan. Tuan-tuan tanah memperoleh
banyak keuntungan dari permukiman kembali
karena mereka tanah-tanah mereka banyak yang
tidak digarap atau disewakan. Banyak tuan tanah
yang kemudian bisa menginvestasikan uang ganti
rugi untuk sektor non pertanian. Kelompok
buruh tak bernah adalah kelompok yang paling
berat tekanannya karena mereka tidak memiliki
hak milik dan sertif ikat.
Rencana pemukiman kembali tidak hanya
harus mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan
permukiman kembali dan rehabilitasi bagi para
pemilik properti, namun juga bagi mereka yang
tidak memiliki tanah. Dengan kata lain, desain
resettlement harus bisa menjaga keutuhan komunitas, bukan secara individual. Dalam hal ini
harus secara hati-hati mempertimbangkan sistem
penguasaan tanah dan pola pewarisan yang sudah
ada serta praktik-praktik hukum adat yang dilakukan untuk mengatur penggunaan dan hak
kepemilikan bersama. Kajian mengenai praktikpraktik hukum adat akan membantu dalam menentukan aturan kompensasi dan hak pemukiman. Karena dasar hukum pengadaan tanah
berbeda pada masing-masing negara dan wilayah,
maka kebijakan pengadaan tanah nasional dan
kebijakan pemukiman kembali harus cukup
fleksibel sebagai instrumen, panduan.
Perencanaan resettlement harus dimulai pada
awal pembangunan proyek. Harus didasarkan
pada informasi yang akurat mengenai skala pemindahan, dampak dan konsekuensi pada
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kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat,
besarnya aset yang hilang serta kerusakan infrastruktur dan pelayanan. Sebuah strategi yang baik
untuk dilakukan adalah melakukan survei sosial
ekonomi yang menyeluruh pada masyarakat yang
terdampak dengan dilengkapi jumlah anggota
rumah tangga, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan latarbelakang pekerjaan. Survei juga
harus mencakup pertanyaan tentang perilaku
masyarakat, harapan dan pilihan-pilihan tentang
masa depan di resettlement. Mengacu pada Partridge dan Salam, partisipasi masyarakat dalam
merencanakan dan melaksanaan pemukiman
kembali dapat sangat membantu untuk bisa
menghasilkan sistem produksi dan ekonomi
berkelanjutan yang lebih realistis. Pada akhirnya,
survei juga dapat digunakan untuk membangun
program-program pelatihan yang baru untuk
alternatif pekerjaan jika tanah yang tersedia tidak
mampu mengakomodasi semua masyarakat yang
terkena dampak proyek.32
Mengacu pada Resettlement Policy Frameworks (RPF) atau kerangka kebijakan pemukiman
kembali dari Bank dunia, prinsip-prinsip dan
kebijakan yang diterapkan pada mekanisme
pemukiman kembali yaitu:
1. Permukiman kembali secara terpaksa harus
dihindari apabila memungkinkan atau dimi32

Dislokasi populasi atau pemukiman kembali juga
sering menjadi konsekuensi yang umum saat terjadi perang,
konflik masyarakat, dan bencana alam. Meskipun memiliki
perbedaan antara kelompok masyarakat yang berpindah
dikarenakan bencana alam dan karena pembangunan, masyarakat yang terpaksa harus dipermukiman kembali karena
bencana juga kurang lebih mengalami problem yang serupa.
Misalnya dalam kasus pembangunan jalan yang memerlukan
tambahan/pengadaan lahan maka Rencana Pengadaan Tanah
dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Plan) harus disiapkan dengan mengacu pada kebijakan
pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang dikeluarkan
oleh Bank Dunia (IBRD). Proyek peningkatan jalan ini diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat sekitarnya. Bagi penduduk yang terkena proyek,
diharapkan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonominya atau paling tidak setara kondisi sebelumnya.

645

nimalkan sepanjang memungkinkan. Selama
proses persiapan subproyek, potensi dampak
pengadaan tanah harus dinilai sehingga,
apabila memungkinkan, alternatif-alternatif
desain untuk meminimalkan dampak-dampak
yang merugikan dapat diidentif ikasi sedini
mungkin;
2. Warga yang kehilangan lahan dan/atau aset
lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk
subproyek harus segera menerima ganti rugi
secara adil;
3. Warga yang Terkena Dampak Proyek (PAP)
yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat
dari pengadaan tanah untuk subproyek harus
(i) benar-benar diajak berkonsultasi tentang
pilihan-pilihan ganti rugi dan permukiman
kembali, (ii) memperoleh kesempatan untuk
berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana permukiman kembali, dan (iii)
memperoleh bantuan selama proses permukiman kembali;
4. PAP yang kehilangan sumber penghasilan atau
mata pencaharian sebagai akibat pengadaan
tanah untuk subproyek harus memperoleh
bantuan dalam upaya mereka untuk memulihkan mata pencaharian dan standar kehidupan mereka.
Dalam konteks permukiman kembali ini,
diinformasikan juga mengenai hak-hak warga
terkena proyek yaitu warga akan mendapatkan
Lokasi permukiman kembali yang menawarkan
kondisi perumahan yang setidaknya setara
dengan kondisi di lokasi lama. Permukiman tersebut akan dilengkapi dengan prasarana dasar dan
akses ke pelayanan dasar. Tempat permukiman
kembali dipilih melalui konsultasi dengan warga
terkena proyek dan jika diperlukan, dengan masyarakat setempat di tempat tujuan permukiman
kembali. Dalam hal ini warga terkena proyek akan:
i) diberikan informasi lengkap tentang tempat
permukiman kembali yang dipilih, termasuk
pelayanan dan prasarana, serta hasil konsultasi

646

Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014

dengan masyarakat setempat di lokasi tujuan
permukiman kembali, jika ada; dan ii) diberikan
informasi tentang selesainya pembangunan lokasi
permukiman kembali setidaknya minimal satu
bulan sebelum pemindahan, dan warga diundang
untuk melihat lokasi baru.
E. Permukiman Kembali dan Skema
Pemberdayaan Masyarakat Terdampak
Salah satu persoalan mendasar yang harus
diperhatikan dalam proses pemukiman kembali
adalah masa depan masyarakat yang tinggal di
pemukiman yang baru.33 Pembinaan dan fasilitasi
mutlak dilakukan mengingat masyarakat harus
benar-benar membangun kembali kehidupan dan
masa depannya di pemukiman yang baru tersebut. Kegiatan penyuluhan, peningkatan keterampilan, kewirausahaan dan kemitraan harus diberikan agar memberikan kemandirian bagi masyarakat dan selanjutnya bisa menemukan sumber
penghidupan yang baru untuk menggantikan
segala konsekuensi dari economic displacement
yang telah terjadi. Program pemberdayaan yang
dilakukan bisa dilakukan bersamaan dengan proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemukiman kembali. Program pemberdayaan merupakan bagian dari ‘transitional support’ atau
dukungan pada fase peralihan yang sangat penting
untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak
bisa kembali memulihkan sumber-sumber penghidupannya seperti sedia kala.
Dalam konteks pembangunan ekonomi,
pemberdayaan dapat dikatakan sebagai sebuah
proses peningkatan sumberdaya dan kapasitas
masyarakat miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan pada

33

Bollin (2011) dalam penelitiannya di tiga negara yaitu
Indonesia, Sierra Leone dan Etiopia mencatat bahwa pengadaan tanah menyebabkan meningkatnya penggusuran.
Kehilangan kepemilikan tidak disertai dengan pemberdayaan
masyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi
semakin terpuruk/tersingkir.

akhirnya menuntut akuntabilitas dari lembaga
yang mempengaruhi kehidupan mereka. Secara
umum pengertian pemberdayaan mengerucut
pada usaha atau proses untuk mengatasi ketimpangan struktural yang mempengaruhi kelompok sosial,mengimbangi kekuasaan dan meningkatkan kontrol atas pengambilan keputusan dan
sumber daya yang menentukan kualitas hidup
individu. Pemberdayaan merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari proses dan output pembangunan.34
Salah satu problem yang tidak mendapat
perhatian dalam konteks permukiman kembali
adalah pemberdayaan yang berkelanjutan. Program-program yang diberikan bersifat insidental
tanpa melalui sebuah perencanaan yang matang.
Dalam hal ini diperlukan proses assesment untuk
bisa mengetahui sekaligus menyepakati terlebih
dahulu bentuk pelatihan yang dibutuhkan dan
diminati oleh masyarakat terdampak. Hal ini
diperlukan untuk bisa menjamin keberhasilan
program secara keseluruhan, sehingga intervensi
yang diberikan tidak sia-sia atau hanya berhenti
pada formalitas. Salah satu contoh dapat dilihat
dari hasil evaluasi Asian Development Bank pada
proyek pembangunan infrastruktur di Bengali
Barat India yang dilakukan pada tahun 2006. Hasil
evaluasi menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang diberikan berdampak sangat kecil
pada upaya pemulihan sumber penghidupan bagi
masyarakat terdampak. Hal ini ditengarai terjadi
karena jadual pemberian pelatihan yang tidak
teratur. Pelatihan hanya diberikan satu kali sehingga tidak bisa memberikan bekal yang cukup
bagi masyarakat yang terkena dampak untuk bisa
memulihkan pendapatan mereka.
Upaya membangun kehidupan ekonomi yang
lebih mapan menjadi target yang juga tidak boleh
diabaikan.‘People empowerment’ menjadi bagian
34

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2014. Kajian
MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta:
Komnasham, hlm 29.
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dari ‘cost’ dalam pelaksanaan pemukiman kembali. ‘Cost’ dalam hal ini bukan diartikan secara
tekstual sebagai beban, tetapi harus dilihat sebagai
kewajiban. Kewajiban ini menjadi bagian dari
konsekuensi logis dari ‘benef it’ yang sudah diperoleh dari keberhasilan pembangunan yang didukung dengan kesukarelaan masyarakat melalui
pembebasan tanah yang tanpa harus menimbulkan benturan atau gesekan.
F. Kesimpulan
Semakin maju masyarakat, semakin banyak
pula diperlukan tanah-tanah untuk kepentingan
umum. Dalam persoalan tanah untuk pembangunan, ada berbagai kepentingan yang harus
bisa diakomodasi. Di satu pihak pembangunan
sangat memerlukan tanah sebagai sarana utama,
sedangkan di lain pihak sebagian besar warga
masyarakat memerlukan juga tanah tersebut
sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupannya. Salah satu persoalan yang muncul
dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah
pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali.
Permukiman kembali pada kenyataannya tidak
hanya dimaknai sebagai pemindahan secara fisik
(physical displacement). Ada banyak problem
yang muncul saat pemukiman kembali masyarakat terdampak atau warga terkena proyek dilakukan. Pemukiman kembali memiliki dampak
pada kehidupan masa depan, reproduksi sosial
dan sumber penghidupan (livelihood). Oleh
karena itu pada dasarnya, permukiman kembali
membutuhkan perencanaan yang baik. Perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali yang
baik akan mendatangkan beberapa manfaat
diantaranya adalah mengubah resiko-resiko dari
keberadaan resettlement menjadi kesempatan
untuk meningkatkan standar kehidupan dan
sumber penghidupan bagi masyarakat yang terkena dampak.
Pendekatan yang digunakan untuk pelaksa-
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naan pemukiman kembali yang baik sudah dilakukan diantaranya dengan kajian Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP). Instrumen atau pendekatan yang digunakan secara
tidak langsung sebenarnya sudah menjadi satu
upaya untuk pemenuhan hak masyarakat terdampak. Kemampuan dan suara masyarakat menjadi
aspek penting untuk kemudian melahirkan kesepakatan bersama dimana proyek yang dibangun
pada akhirnya tidak semata diupayakan semata
untuk merealisasikan satu proyek pembangunan,
tetapi juga tidak menghilangkan manfaat yang
seharusnya bisa dirasakan masyarakat terdampak
yang terpaksa/dengan sukarela harus dimukimkan atau dipindahkan ke permukiman yang baru.
Dalam kajian atau pendekatan ini pulalah sebenarnya kegiatan pembinaan yang merupakan
bagian dari upaya pemberdayaan sebenarnya
sudah dimunculkan. Pembinaan atau pemberdayaan dalam konteks ini merupakan kegiatan
untuk meningkatkan kemampuan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak atau
warga terkena proyek atau warga terkena proyek.
Kelemahan yang dijumpai dalam proses pemberdayaan dalam proses pelaksanaan permukiman
kembali adalah masih tidak berkelanjutan kegiatan yang dilakukan sehingga pengembangan
kapasitas masyarakat yang diharapkan bisa dicapai, belum sepenuhnya bisa dilaksanakan.
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KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI INSTRUMEN
PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM
Isabela Candrakirana,* Oloan Sitorus,** dan Widhiana Hestining Puri*

Abstract
Abstract: Land Consolidation (LC) is land policy concerning settlement return the domination and land use as efforts of land
acquisition for development interest, to enhance the environment quality and preservation of natural resources by actively
involving the community participation. In this case government needn’t to provide compensation with a very large fund due the
principles used in LC is building without displacing. The LC participants provide Land Contribution for the Development (STUP)
that will be used for public and social facility and for the KT implementation fund. KT that mostly conducted in Indonesia is Urban
Land Consolidation (ULC) namely LC which carried out in urban or outskirt. Several countries have implemented this in handling
land acquisition and arrangement issues, such as Japan, Germany and Thailand. This study using case study’s approach which aim
to get the comprehensive knowledge about KTP. The ULC is a program that upholds the justice and participatory principle. The
community will receive a decent environment completed with public and social facility, in addition the community is also asked to
directly involve in the activity process start from its planning up to development. Beside that others various public facility which
usually obtained by land acquisition can be fulfilled by the community participation in ULC.
Key W
or
ds
Wor
ords
ds: Urban Land Consolidation, Land Acquisition, Public Interest
Intisari
Intisari: Konsolidasi Tanah (KT) adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta
usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya
alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini pemerintah tidak perlu memberikan ganti rugi yang membutuhkan
dana sangat besar karena prinsip yang dipergunakan dalam KT adalah membangun tanpa menggusur. Peserta KT memberikan
Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) yang akan digunakan untuk fasilitas umum dan sosial serta untuk biaya pelaksanaan
KT. KT yang sebagian besar dilaksanakan di Indonesia adalah Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) yaitu KT yang dilaksanakan di
perkotaan atau pingggiran kota. Beberapa negara telah melaksanakan hal ini dalam menangani permasalahan pengadaan tanah dan
penataan tanah, seperti Jepang, Jerman dan Thailand. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan study kasus yang bertujuan untuk
mendapatkan gambaran utuh dan komprehensif tentang pelaksanaan KTP. Program KTP merupakan program yang menjunjung asas
keadilan dan keikutsertaan atau partisipatif. Masyarakat akan mendapatkan lingkungan yang layak dilengkapi dengan fasilitas umum
dan sosial, selain itu masyarakat juga diajak untuk terlibat dalam proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan
pembangunannya. Selain itu berbagai fasilitas umum yang biasanya diperoleh melalui pengadaan tanah dapat dipenuhi melalui
partisipasi masyarakat dalam KTP.
Kata K
unci
Kunci
unci: Konsolidasi Tanah Perkotaan, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.

A. Pengantar
Peningkatan laju pembangunan suatu daerah
berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan
akan tanah. Kebutuhan akan tanah semakin me-
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isabela_chebument@yahoo.co.id. **Ketua STPN dan
Dosen STPN. Email: sitorusoloan@yahoo.com. ***Dosen
STPN. Email: widhiana_puri@yahoo.com

ningkat, namun di sisi lain ketersediaan tanah
relatif tetap. Ketersediaan tanah menjadi masalah
yang semakin rumit dan kompleks, terutama di
wilayah perkotaan yang secara administratif tidak
bisa dimekarkan, namun secara fisik membutuhkan tanah khususnya untuk pembangunan kepentingan umum.
Sebagian besar kota yang ada di Indonesia, khususnya kota di Jawa merupakan under bounded
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city, yaitu kota yang batas morfologinya (fisiknya)
sudah melebihi batas administrasinya1 Fakta ini
menunjukkan bahwa keberadaan kota-kota di
Indonesia berada pada perkembangan yang tidak
terkendali (unmanaged growth). Perkembangan
kota yang tidak terkendali menyebabkan munculnya wilayah yang semrawut dan minim akan fasilitas umum dan sosial. Hal ini mensyaratkan adanya
pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas
umum maupun sosial guna mendukung terwujudnya wilayah yang berkualitas.
Berdasarkan berbagai pengalaman, pengadaan
tanah yang selama ini dilakukan terutama di
wilayah perkotaan dalam rangka pembangunan
fasilitas umum maupun sosial sering menimbulkan konflik baik sosial maupun budaya. Hal ini
terjadi manakala pengadaan tanah dilakukan
secara konvensional melalui pembebasan tanah
dengan ganti rugi, tukar menukar maupun
dengan cara yang lain yang dilakukan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah
kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah
pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Permasalahan yang sering muncul
dalam pengadaan tanah dengan cara tersebut
adalah kesediaan masyarakat pemilik tanah dan
besarnya ganti rugi yang tidak sesuai.
Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
sebenarnya telah disinggung tentang keterlibatan
masyarakat dalam proses pengadaan tanah, seperti
dilaksanakannya konsultasi publik untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan.
Seringkali lokasi pengadaan tanah yang diusulkan
oleh pemerintah susah untuk diubah, akibatnya
masyarakat mau tidak mau diharapkan persetujuannya terhadap calon lokasi pengadaan tanah
1

Hadi Sabari Yunus, 2008, Dinamika Wilayah Periurban Determinan Masa Depan Kota, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.

yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelibatan
masyarakat dalam hal ini hanya dilakukan dalam
tahap awal sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah
secara konvensional terkesan masyarakat hanya
sebagai korban pembangunan, karena setelah
masyarakat mendapatkan ganti rugi dan berpindah ke lokasi yang baru maka masyarakat tidak
akan langsung bisa menikmati hasil pembangunan yang berasal dari tanah mereka. Ganti
rugi yang diterima pihak yang berhak juga seringkali tidak memberikan kesejahteraan namun
terkesan mengakibatkan kemiskinan karena ganti
rugi tidak dikelola dan dipergunakan dengan baik.
Dalam hal ini perlu ditempuh cara pengadaan
tanah berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan,
kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Cara ini dapat ditempuh
dengan melaksanakan konsolidasi tanah (KT).
KT adalah kebijakan pertanahan mengenai
penataan kembali penguasaan dan penggunaan
tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan
kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif
masyarakat.2 KT sebagai instrumen pengadaan
tanah bagi kepentingan umum karena KT merupakan kegiatan pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai agen dari proses pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan KT juga
mengedepankan kepentingan bersama, kesetaraan dalam perencanaan, dan pembangunan
yang berbasis dari kekuatan di masyarakat, sehingga dipandang lebih memenuhi rasa keadilan
dan kemanusiaan bagi masyarakat. Masyarakat
diuntungkan karena dapat memperoleh kepastian
hak atas tanah dan hal ini dilaksanakan dengan
prinsip keterbukaan, yakni masyarakat memberikan kewajibannya berupa Sumbangan Tanah
2

Pasal 1 Butir (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.
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Untuk Pembangunan (STUP) dengan memperoleh haknya berupa sertipikat secara cumacuma dan tanah yang telah tertata dan dilengkapi
dengan fasilitas umum dan sosial.
KT dapat dilaksanakan apabila sekurangkurangnya 85% dari pemilik tanah yang luas
tanahnya meliputi sekurang-kurangnya 85% dari
luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi
menyatakan persetujuannya. Partisipasi atau
keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan KT
dilakukan dengan menyerahkan STUP yang
sebagian besar digunakan untuk pembangunan
jalan dan fasilitas umum lainnya. Cara ini juga
diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat karena nilai tanah akan meningkat
sebagai imbas dari penataan penguasaan dan
penggunaan tanah. Program KT dilakukan
dengan konsep “membangun tanpa menggusur”
sehingga diharapkan prinsip keberlanjutan tetap
terpelihara. Keselarasan dapat terwujud manakala
pemerintah dan masyarakat mempunyai tujuan
yang searah atau sejalan guna mewujudkan pembangunan bagi kepentingan umum.
KT yang sebagian besar dilaksanakan di Indonesia adalah KTP, dalam arti KT di pinggiran perkotaan. Menurut Yudhi Setiawan3, hal tersebut
dilakukan dengan pertimbangan, pertama untuk
mengantisipasi semakin mekarnya daerah-daerah
kumuh (slums) akibat urbanisasi; kedua, kawasan
pinggiran kota relatif mudah diatur karena harga
tanah belum terlalu tinggi dan belum banyak
perumahan yang didirikan di atas hak atas tanahnya. Terdapat beberapa model KT, tetapi model
yang cocok diterapkan di pinggiran kota adalah
menata kembali bentuk dan letak bidang tanah
(land readjustment).4
3

Yudhi Setiawan, 2009, Instrumen Hukum Campuran
(gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta. hlm.7.
4
Mulyono Sadyohutomo, Penataan Tanah sebagai Subsistem dari Penataan Ruang, Jurusan perencanaan Wilayah
dan Kota FTSP-ITN, Malang, 2006, Secara teori ada tiga
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Kegiatan KTP dapat dikatakan berhasil jika
prasarana dan fasilitas umum/fasilitas sosial telah
terbangun secara f isik.5 Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan menunjukkan hanya lokasi
KTP Swadaya di Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara dan Kabupaten Gianyar Provinsi
Bali yang telah berhasil menyelesaikan semua
fasilitas yang berkualitas dalam waktu kurang dari
lima tahun. Problematika dalam pelaksanaan KTP
di Indonesia selama ini adalah belum dibangunnya fasilitas umum dan sosial di lokasi KTP yang
telah direncanakan, sehingga terkesan KTP hanya
merupakan kegiatan sertipikasi semata tanpa
pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Hal ini terjadi karena dasar hukum pelaksanaan
KTP yang hanya berupa Peraturan Kepala BPN
(Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah) yang sifatnya hanya
mengikat instansi BPN semata, sehingga koordinasi antar instansi terkait menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan KTP.
Tulisan ini merupakan pengembangan hasil
penelitian yang pernah dilakukan penulis tentang
KTP di Desa Sinduadi yang mampu menyelesaikan persoalan penataan dan penyediaan fasilitas umum dan sosial di wilayah pinggiran Kota
Yogyakarta. Pada tahap awal pelaksanaannya kegiatan ini belum berhasil dilaksanakan akibat
tertundanya kegiatan konstruksi. Namun berkat
koordinasi yang baik diantara para stakeholder
maka kegiatan ini berhasil terselesaikan. Konstruksi dalam pelaksanaan KTP yaitu pekerjaan
model konsolidasi tanah, antara lain: Model 1 ( upaya
menyatukan penguasaan seseorang atas bidang-bidang tanah
yang tersebar dan dikonsolidasikan menjadi satu hamparan
agar lebih mudah dalam pengelolaannya, hal ini banyak
dilakukan di Eropa); Model 2 (menata kembali bentuk dan
letak bidang tanah/land readjustment, model ini dilakukan di
Asia); Model 3 (pemecahan bidang-bidang tanah menjadi
jumlah kaveling lebih banyak (land division).
5
Max Evert Maggie, 2009. Permasalahan alam Konsolidasi Tanah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta. hlm.42.
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yang bersifat f isik dalam kaitannya dengan
kegiatan KTP. Pekerjaan ini meliputi pembangunan f isik badan jalan, penggalian parit,
pengerasan, dan pembangunan sarana atau fasilitas umum lainnya.6 Pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan mengacu pada desain KTP yang
telah disiapkan sebelumnya dan disesuaikan
dengan rencana yang telah disetujui oleh pelaksana dan peserta KTP. Konstruksi yang ditangani
sekaligus dilaksanakan yaitu pembentukan badan
jalan, penggalian parit, dan pengerasan jalan.
Kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab BPN
RI yang selama ini menyelenggarakan KTP. Sedangkan pembangunannya diserahkan kepada
instansi yang berwenang. Konstruksi menjadi hal
yang sangat penting mengingat kegiatan KTP
tidak hanya sebagai kegiatan pensertipikatan tanah semata namun juga perlu dilengkapi dengan
pembangunan fasilitas umum dan sosial. Karena
selain sebagai usaha menata kembali penguasaan
dan penggunaan, kegiatan KTP juga sebagai usaha
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Menurut Stake dalam
Creswell7, pendekatan studi kasus merupakan
pendekatan penelitian dimana di dalamnya
peneliti menyelidiki secara cermat suatu program,
peristiwa, aktif itas, proses, atau sekelompok
individu. Kasus dibagi oleh waktu dan aktif itas,
dan peneliti mengumpulkan informasi secara
lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur
pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah
ditentukan. Penelitian lapangan dalam studi ini

dilakukan di Dusun Kragilan dan Rogoyudan,
Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten
Sleman.
B. Menilik Konsolidasi Tanah Perkotaan
di Luar Negeri
Konsolidasi tanah (Land Consolidation) merupakan salah satu kebijakan mengatasi permasalahan pengadaan tanah dan penataan tanah
yang telah dilakukan di banyak negara. Pelaksanaan KT antara satu negara dengan negara yang
lain memiliki beberapa perbedaan baik program
yang dilaksanakannya, payung hukum yang
digunakan maupun mekanisme pelaksanaannya.
1. Jepang
Jepang merupakan negara yang pertama kali
memperkenalkan KT dengan istilah Kukaku-seiri.
Pembangunan areal perkotaan yang mendekati
KT sebenarnya telah dimulai sejak abad 17 dengan
adanya program realligement jalan perkotaan dan
pengaturan batas-batas persil yang diperintahkan
oleh penguasa feodal untuk menghindari kebakaran yang sering terjadi di daerah perkotaan
karena tata kota yang tidak beraturan. Berdasarkan Japan International Cooperation Agency
(JICA), 90% dari kawasan yang sudah direncanakan pembangunannya melalui peremajaan kota
ditata melalui KTP. Konstribusi KTP yang sangat
besar terhadap pengembangan areal perkotaan
yang sistematis, maka di Jepang KTP disebut
“mother of city planning”. Hal ini didukung oleh
kebijakan pengaturan KTP di Jepang yang serius.8
Terobosan yang menentukan bagi penggunaan KTP sebagai bagian mekanisme pembangunan
kota yang penting dimulai ketika teknik ini

6

Edi Priatmono dan Warsono, 2009, Pengaturan dan
Penataan Konsolidasi Tanah (Bahan Diklat Konsolidasi
Tanah), Pusat pendidikan dan Pelatihan Badan Pertanahan
Nasional, hlm.40 (Hal ini merupakan konsep konstruksi KT
pada tahun 1980-1990). Konstruksi berdasarkan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri No. 590/5648/Agr tanggal 9
Oktober 1985 adalah pembuatan jalan, saluran air, dan
sebagainya.

7

John W. Creswell, 2010, Research Design, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, hlm.: 20.
8
Oloan Sitorus, 2006. Keterbatasan Hukum Konsolidasi
Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan
Partisipatif dalam Penataan Ruang di Indonesia, Penerbit
Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
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diadopsi sebagai metode utama program penataan
kota dari kerusakan akibat gempa besar Kanto
(daerah Tokyo dan sekitarnya) pada awal tahun
1920 dan kerusakan akibat Perang Dunia II. Kedua
situasi ini menjadi pilar penting bagi dilembagakannya pembangunan kota yang terencana dan
meningkatkan kualitas lingkungan yang baik.
Keberadaan pemilik tanah di tempat semula
merupakan hal yang menarik dan penting dari
program ini. Hal ini didukung dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kota. KTP
menjadi kegiatan yang penting karena kebutuhan
akan tanah dapat dipenuhi tanpa harus melakukan pembebasan tanah yang sangat sulit dilakukan karena alasan finansial maupun kultural.
Penekanan KTP pada penataan kota diwujudkan dalam Land Readjustment Law 1954 dan
City Planning Law 1968 yang menjadi dasar
penting penggunaan KTP sebagai metode pembangunan perkotaan. Konsep KTP di Jepang memberikan tambahan ruang publik baru dan tanah
cadangan. KTP juga harus konsisten dalam pembangunan fasilitas umum dan sosial sebagaimana
perencanaan kota yang ditetapkan Maka diperlukan kerjasama antara proyek KT dengan proyek
lain dalam kaitannya dengan pembangunan
fasilitas umum dan sosial di perkotaan.
Pembiayaan KTP di Jepang dilakukan dengan
menggunakan dana yang berasal dari sumbangan
tanah milik masyarakat, subsidi pemerintah, serta
kerjasama dengan perbankan. Kerjasama antara
masyarakat, pemerintah dan swasta secara terintegrasi menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan
KTP di Jepang.
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penataan Kota Hamburg yang rusak akibat
kebakaran besar. Peraturan mengenai KT yang
awalnya hanya untuk rekonstruksi selanjutnya
berkembang ke perencanaan dan pembangunan
kota. Dalam pelaksanaannya, KT di Jerman tidak
hanya ditekankan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas kota saja, melainkan juga pada
pelaksanaan rencana dan standar-standar perkotaan. Melalui KT, suatu wilayah akan diatur kembali dengan memperhatikan struktur tanah di
masing-masing wilayah yang selanjutnya dikembangkan untuk memperoleh bentuk, ukuran dan
lokasi yang lebih menguntungkan dengan dilengkapi jalan, saluran air, konservasi dan fasilitas
umum lainnya. Selain meningkatkan infrastruktur fisik secara umum, KT juga digunakan untuk
mempromosikan penciptaan lapangan kerja baru.
Sumbangan yang diberikan dari pelaksanaan
KT antara lain peningkatan infrastruktur 67% 72% selama 10 tahun terakhir, pengelolaan air
minum daerah, pengelolaan pembuangan limbah,
peningkatan konservasi lebih dari 40% selama 15
tahun terakhir.10 Mengenai pembangunan jalan,
prioritas utama adalah pembangunan jalan supraregional jalan daerah, negara dan jalan federasi
serta jalan raya. Prioritas kedua adalah pembangunan jalur kereta api serta pembesaran kanal
dan bandara. Partisipasi masyarakat pemilik tanah
dilakukan mulai dari persiapan sampai dengan
pelaksanaan. Masyarakat pemilik tanah tergabung
dalam kelembagaan tersendiri. Masyarakat tidak
hanya berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan,
namun masyarakat dapat mengajukan keberatan
apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan
prosedur pelaksanaan.

2. Jerman
KT di Jerman dikenal dengan istilah baulandumlegung.9 KT di wilayah perkotaan Jerman
mulai dilaksanakan pada tahun 1842 untuk

3. Thailand
KT di Thailand dikenal dengan istilah Land
Readjusment (LR). LR dilakukan untuk memperbaiki lingkungan perkotaan yang kumuh serta

9

Joachim Thomas, Modern Land Consolidation-recent
trends on Land Consolidation in Germany.

10

Joachim Thomas. Ibid.
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memperbaiki tata ruang kota. Keadaan ini
dipengaruhi oleh pertumbuhan kota yang tidak
direncanakan sebelumnya. Hal yang menarik
adalah uji coba LR secara langsung dilaksanakan
pada empat kota sekaligus yaitu Bangkok, Chonburi, Nakoren, dan Sawon. Hal ini tentu membutuhkan kesungguhan dan keberanian terutama
pelaksanaan eksekusi di lapangan terkait pendekatan kepada masyarakat dan luas dari kegiatan
yang akan dilaksanakan.11
Badan pelaksana LR di Thailand adalah The
Department of Town and Country Planning
(DTCP) dan sebagai penanggung jawabnya adalah
Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
yang merupakan badan pemerintah lokal.12 Dalam
pelaksanaan pembangunannya, LR terintegrasi
dengan institusi-institusi lain serta pemilik tanah
yang bersangkutan. Desain LR di Thailand harus
memperhatikan ketentuan bahwa lebar jalan
harus 8 meter, ruang terbuka ± 6,5% dari total
area, fasilitas publik berstandar maju. Demi
menjaga keseimbangan antara pendapatan
dengan pengeluaran proyek maka dialokasikan
± 28% dari total area untuk cadangan tanah pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun. Kerjasama
dengan pihak swasta juga dilakukan yakni bersama ARCHER. Pihak swasta berperan dalam pembangunan 20% ruang publik, jalan dan fasilitas
umum lainnya.13
Pembiayaan LR di Thailand berasal dari subsidi
pemerintah serta sebagian besar berasal dari dana
disposisi cadangan tanah yang mencapai 89,48%
dari keseluruhan dana perolehan. Pengelolaan
11

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten
Sleman,Upaya Penataan Ruang di Perbatasan Kota Rekam
Jejak Land Concolidation di Desa Sinduadi, CV. Indonesia
Muda, Yogyakarta, 2013.
12
Yudhi Setiawan, 2009. Instrumen Hukum Campuran
(gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
13
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten
Sleman . Op. cit.

pembiayaan LR di Thailand dilakukan oleh tim
khusus dibawah naungan perdana menteri.
Dimana salah satu tugasnya adalah memanajemen, mengontrol dan mengevaluasi pembiayaan LR.14 Kesuksesan LR di Thailand tidak terlepas
dari koordinasi yang baik antara pemerintah,
masyarakat dan institusi yang terkait.
C. Urgensi Konsolidasi Tanah Perkotaan
dalam Memenuhi Kebutuhan Tanah
untuk Pembangunan di Indonesia
Perkembangan suatu wilayah dan kemajuan
pada bidang pembangunan mutlak membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang tepat
demi masa depan suatu wilayah. Ketersediaan dan
penataan tanah menjadi hal yang perlu dikaji dan
direncanakan secara matang sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana RTRW. Pemerintah
sering mengabaikan hal tersebut sehingga pada
saatnya membutuhkan tanah untuk kegiatan
pembangunan maka cara yang dilakukan adalah
melaksanakan pengadaan tanah dengan ganti
rugi. Proses yang demikian lebih banyak memberikan dampak negatif bagi kegiatan pembangunan, diantaranya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, peminggiran masyarakat dalam
proses pembangunan, serta mendorong terciptanya kemiskinan akibat hasil ganti rugi yang tidak
digunakan secara tepat sehingga terkesan masyarakat hanya sebagai korban dari proses pembangunan.
Proses pengadaan tanah secara konvensional
harus dilakukan pengkajian agar memberikan
ruang bagi partisipasi masyarakat dan mampu
memberikan peningkatan kesejahteraan bagi
kehidupan masyarakat yang terkena proses
tersebut. Selain penyediaan fasilitas umum dan
sosial, penataan wilayah pun turut andil dalam
pembangunan suatu wilayah yang harus ikut
dipikirkan mengingat hal ini turut berperan agar

14

Ibid.
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tidak muncul wilayah yang semrawut dan kumuh. Realita yang ada sampai saat ini pengadaan
tanah secara konvensional belum sepenuhnya
mampu menjadi alternatif pengadaan tanah
dalam rangka penyediaan tanah bagi kepentingan
pembangunan dan peningkatan fasilitas lingkungan. KTP merupakan alternatif yang dapat
dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Secara filosofi, program KTP merupakan program yang berkeadilan karena masyarakat
khususnya peserta KTP diajak untuk berpartisipasi dalam proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan serta
tindak lanjut kegiatan tersebut. Dengan demikian
anggapan sebagai obyek dari pembangunan dapat
dihindari. Melalui manfaat yang didapat dari program KTP sebagaimana dijelaskan di depan maka
kebijakan KTP memiliki urgensi di tengah realita
pembangunan yang ada saat ini.
Tantangan program konsolidasi tanah sebagai
instrumen pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum sebenarnya harus
direspon dengan baik oleh pemerintah. Hal ini
mengingat semakin tingginya kebutuhan tanah
namun ketersediaan tanah relatif tetap bahkan
cenderung terus berkurang. Terlebih saat ini
pemerintah dituntut untuk melakukan percepatan pembangunan akibat perkembangan kota
yang semakin mengarah ke pinggiran kota, adanya otonomi daerah maupun pemekaran wilayah,
sehingga pembangunan infrastruktur berupa
jalan serta fasilitas umum dan sosial menjadi program yang harus segera dilakukan. Program KTP
juga telah terbukti di beberapa negara sebagai
alternatif pilihan dalam pembangunan kota,
sehingga tantangan untuk melaksanakan KTP
seharusnya menjadi salah satu upaya penyelesaian
dari permasalahan pengadaan tanah di Indonesia.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pem-
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bangunan Bagi Kepentingan Umum, dijabarkan
bahwa pada intinya kegiatan KT ditujukan untuk
kepentingan umum, dimana kepentingan umum
yang dimaksud adalah segenap aspek kepentingan
masyarakat, bangsa dan negara yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep
membangun tanpa menggusur yang diterapkan
dalam pelaksanaan KTP dapat menjadi jawaban
atas tantangan pelaksanaan pengadaan tanah
secara konvensional yang selama ini sering menimbulkan permasalahan khususnya terkait dengan
kepentingan masyarakat yang dipinggirkan.
D. Potret Pelaksanaan KTP di Desa
Sinduadi (1989 s/d 2014)
KTP di Desa Sinduadi khususnya di Dusun
Rogoyudan dan Kragilan dilaksanakan dalam
upaya antisipasi terhadap perkembangan Kota
Yogyakarta ke arah pinggiran kota dan untuk
kepentingan pembangunan guna meningkatkan
kualitas lingkungan. Lokasi ini dipilih karena
berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta.
Desa Sinduadi merupakan salah satu wilayah
aglomerasi di Kabupaten Sleman serta wilayah
penyangga dari Kota Yogyakarta. Berdasarkan
Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten
Sleman, wilayah Desa Sinduadi diperuntukkan
sebagai wilayah permukiman.15 Kondisi di lokasi
KTP sebelum dilaksanakan KTP adalah berupa
tanah sawah dengan beberapa bangunan rumah.
Hanya terdapat satu jalan poros yang berada di

15

Pada awal pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi yang
dilaksanakan tahun 1989 belum ada dokumen hukum mengenai
rencana tata ruang Desa Sinduadi. Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 1994 s/d 2003 wilayah tersebut diperuntukkan untuk permukiman. Hal ini dipertegas dengan adanya
Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor 420.3/
3A/KPTS/67/BPN/92 tanggal 20 Januari 1992 yang menyebutkan mengenai RUTR Kabupaten Sleman Tahun 1990 s/d
2010 digunakan sebagai dasar pelaksanaan KTP di Desa
Sinduadi.
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tengah dusun sebagai akses keluar dan masuk
perkampungan yang ada di sebelah barat dari
lokasi KTP. Mengingat lokasi ini berada di pinggiran Kota Yogyakarta yang perkembangannya
sangat cepat, maka untuk mengantisipasi wilayah
yang kumuh dan semrawut dengan keterbatasan
fasilitas umum dan sosial menjadikan Desa Sinduadi khususnya Dusun Rogoyudan dan Kragilan
penting untuk dilakukan penataan wilayah
melalui KTP.
KTP merupakan alternatif penyelesaian untuk
mengatasi perkembangan Kota Yogyakarta ke
arah pinggiran kota karena KTP memiliki konsep
membangun tanpa menggusur sehingga masyarakat tetap dapat menikmati secara langsung hasil
dari kegiatan tersebut untuk kehidupan mereka
seperti ketersediaan jalan dan fasilitas umum
lainnya. Penyediaan tanah untuk pembangunan
fasilitas umum dan sosial dilakukan oleh peserta
KTP dengan menyumbangkan sebagian tanahnya. Maka KTP merupakan pembangunan dari,
oleh dan untuk masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sangat terbantu karena pengadaan tanah
yang membutuhkan ketersediaan tanah untuk
dilakukan pembangunan kepentingan umum dan
sosial sangat sulit dipenuhi dan harus memberikan ganti rugi dengan biaya yang sangat mahal.
Konsep KTP juga merupakan alternatif kebijakan
pemerintah dalam pembangunan wilayah yang
partisipatif. Berbeda dengan cara pengadaan tanah
konvensional pada umumnya yang melaksanakan pembebasan tanah dengan membayar ganti
rugi yang terkadang dilakukan tanpamelalui
musyawarah dan acap kali menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
KTP di Desa Sinduadi dilakukan di lokasi seluas 22,4455 ha dengan jumlah bidang tanah 323
bidang tanah yang terdiri dari 292 bidang tanah
perorangan dan 31 bidang tanah kas desa. Peserta
KTP terdiri dari 135 peserta perorangan dan 1 pemerintah Desa Sinduadi. Lokasi ini direncanakan
menjadi lokasi KTP yang tertata sebagai berikut:

Berdasarkan luas lokasi KTP di atas, STUP
yang diberikan oleh masing-masing peserta KTP
sebesar 15% (3,3668 ha). STUP digunakan untuk
pembangunan fasilitas umum dan sosial serta untuk Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP)
yang nantinya digunakan untuk membantu biaya
pelaksanaan KTP. Rincian STUP di lokasi KTP
adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Rincian STUP di Lokasi KTP Desa
Sinduadi
No
1
2
3
4

STUP
Jalan dan Saluran air
TPBP
Rencana Masjid
Rencana Puskesmas
Jumlah

Jumlah
12
1
1

Luas
29.146
2.270
1.082
1.170
33.668

Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, 2014

Potret pelaksanaan kegiatan KTP dibagi dalam
tiga periode, yaitu periode pertama (tahun 1989
s/d 2003), periode kedua (tahun 2004 s/d 2008),
dan periode ketiga (tahun 2009 s/d Juni 2014).
Hal ini didasarkan pada pelaksanaan kegiatan dan
perkembangan yang terjadi di dalamnya.
KTP di Desa Sinduadi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sleman Nomor 99/Kep/KDH/1989 tentang Rencana Pelaksanaan Penataan Tanah Perkotaan.
Keputusan ini didasarkan pada perkembangan
Kota Yogyakarta ke arah pinggiran kota, maka
untuk menghindari wilayah yang semrawut dan
kumuh dengan keterbatasan fasilitas umum dan
sosial maka dipandang perlu untuk menata wilayah tersebut dan dilengkapi dengan fasilitas
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umum dan sosial. Fasilitas umum seperti jalan
menjadi sangat penting untuk dibangun mengingat
lokasi ini sebagai wilayah penghubung antara desa
dengan kota. Dasar hukum pelaksanaan KTP di Desa
Sinduadi yang dilaksanakan tahun 1989 adalah
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/
5648/Agr Tahun 1985 tentang Petunjuk Teknis/
Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
Pembiayaan KTP yang merupakan pilot project
KTP di Provinsi DIY berasal dari dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat
I atau Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Provinsi DIY Tahun Anggaran 1988/1989 sebesar Rp
51.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk
biaya pelaksanaan KTP sampai dengan penerbitan
sertipikat16 tanpa dilakukan konstruksi yang berupa pembuatan badan jalan dan saluran air yang
seharusnya termasuk kegiatan yang dilakukan
oleh BPN. Kegiatan KTP pada periode pertama
dapat digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 2. Gambaran Umum Pelaksanaan KTP di
Desa Sinduadi Tahun 1989 s/d 2003
No
1

Tahapan
Perintisan/penjajaga
n rencana lokasi
konsolidasi ,
meliputi:
a. pemilihan calon
lokasi (awal tahun
1988);
b. penyuluhan (16 Mei
1988);
c. penjajagan dan
permintaan
kesepakatan pemilik
tanah (24 Mei 1988);
d. inventarisasi dan
identifikasi pemilik
tanah;
e. pengukuran keliling
dan pembuatan peta
rencana design /blok
plan (awal tahun
1989);17
f. pembuatan SK.
Bupati tentang
rencanalokasi (3 Juli
1989);

Kegiatan
a. Pemilihan calon lokasi dilaksanakan untuk
memperoleh beberapa lokasi yang akan
dilaksanakan kegiatan KTP. Rencana lokasi KTP
meliputi Desa Sendangadi dan Desa Sinduadi
(Kecamatan Mlati) serta Desa Condongcatur
(Kecamatan Depok).
b. Penyuluhan dilakukan untuk mendapatkan
kesepahaman antara pemerintah dengan
masyarakat terkait rencana pelaksanaan KTP.
c. Penjajagan dan permintaan kesepakatan
dilaksanakan untuk mengetahui jumlah calon
peserta KTP yang setuju untuk dilaksanakan KTP
di lokasi yang direncanakan akan dilakukan KTP.
d.inventarisasi dan identifikasi pemilik tanah pada
masing-masing calon lokasi dilakukan terhadap
semua pemilik tanah di lokasi KTP. Identifikasi
meliputi nama pemilik dan alamat pemilik
tanah.
e. pengukuran dan pemetaan keliling dilaksanakan
untuk mengetahui letak, batas dan luas lokasi
KTP yang akan menjadi dasar pembuatan blok
plan.

f. rencana lokasi KTP di Desa Sinduadi
berdasarkan pada Keputusan Bupati Sleman
Nomor 99/Kep/KDH/1989 tanggal 3 Juli 1989
tentang Rencana Pelaksanaan Penataan Tanah
Perkotaan.

2

Pelaksanaan
operasional
penataan, meliputi:
a. penelitian pemilikan
dan penguasaan
tanah dan warkahwarkahnya;
b. pengukuran rincikan
pemilikan tanah
(Akhir tahun 1989); 18
c. penelitian bobot
lokasi masing-masing
pemilikan;
d. pembuatan peta
ketinggian dan peta
penggunaan tanah
(awal tahun 1990);
e. perencanaan dan
pembuatan peta
desain detail
(pengkaplingan)
untuk disetujui
pemilik tanah;19
f. musyawarah tentang
rencana realokasi
(awal tahun 1991);20
g. penunjukan kapling
di lapangan
(pertengahan tahun
1991);
h. pekerjaan konstruksi
prasarana
lingkungan;
i. penyelesaian realisasi
pelepasan hak atas
pemilikan/penguasaa
n tanah peserta
konsolidasi (3
Desember 1990 s/d 4
Januari 1991);21
j. usul penegasan tanah
yang dilepaskan
menjadi tanah yang
langsung dikuasai
oleh Negara (20
Januari 1991 dan 19
Februari 1991);
k. Penegasan Kepala
BPNuntuk
selanjutnya
dilakukan
redistribusi atas
tanah kepada para
bekas pemilik sampai
dengan pengeluaran
sertipikat (17
Desember 1991).

Kantor Wilayah BPN RI Provinsi DIY, Kronologi
Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Sinduadi, Kecamatan
Mlati, Kabupaten Sleman, 2013.
17
Sukamto, 2003, Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Perkotaan di Kabupaten Sleman, Tesis Universitas Gadjah
Mada: tidak dipublikasikan.

a. penelitian pemilikan dan penguasaan tanah
dilakukan untuk mengetahui bukti-bukti
pemilikan dan penguasaan terhadap bidang bidang tanah yang ada di lokasi KTP. Kegiatan
ini tidak dilakukan dengan teliti sehingga masih
ada bukti kepemilikan tanah yang berupa
sertipikat yang belum ditarik.
b. Pengukuran rincikan dilakukan untuk
mengetahui letak dan batas masing-masing
bidang tanah di lokasi KTP. Hasilnya
diwujudkan dalam Peta Situasi Pemilikan
Semula Lokasi KTP di Desa Sinduadi.
c. penelitian bobot lokasi masing-masing
pemilikan dilakukan berdasarkan luas dan letak
masing-masing bidang tanah. Selanjutnya
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
penyusunan blok plan.
d. pembuatan peta ketinggian dan peta
penggunaan tanah untuk mengetahui ketinggian
lereng serta penggunaan tanah di lokasi KTP
sebagai bahan pertimbangan pembuatan pra
desain KTP.
e. kegiatan dalam pembuatan peta desain detail
KTP adalah menggambarkan tata letak rencana
struktur jaringan jalan, realokasi bidang tanah,
fasum dan fasos serta TPBP. Selanjutnya
dimusyawarahkan dengan pes erta KTP.
f. musyawarah rencana realokasi dilakukan
dengan memberikan kesempatan pada peserta
KTP melihat letak, bentuk dan luas bidangnya
masing-masing. Hasilnya dituangkan dalam
Surat Pernyataan Persetujuan Penempatan
Kapling baru.
g. penunjukan kapling baru dilakukan kepada
masing-masing pemilik tanah terhadap bidang
tanahnya sebagaimana desain KTP.
h. konstruksi prasarana lingkungan belum
dilakukan dalam pelaksanaan KTP di Desa
Sinduadi periode pertama.
i. pelepasan hak dilakukan oleh peserta KTP
kepada pemerintah agar ditata dalam rangka
pelaksanaan penataan/ KTP. Pelepasan hak atas
tanah dilakukan agar pemerintah lebih
mempunyai kekuasaan yang besar dalam menata
kembali bidang-bidang tanah menjadi teratur.
j. usul penegasan dilakukan berdasarkan Surat
permohonan penegasan tanah obyek konsolidasi
dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman Nomor 420/6436A/BPN/ 1991 dan Surat
Permohonan penegasan tanah obyek konsolidasi
Nomor 422/344/BPN/1991.
k. Penegasan sebagai obyek KTP dilakukan oleh
Kepala BPN dengan Surat Keputusan Nomor
193-VI-1991 tanggal 17 Desember 1991.
Berdasarkan usulan redistribusi tanah, dilakukan
penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak.
Penyelesaian sertipikat dilakukan sampai
dengan tahun 2001 (terjadi kevakuman ±8 tahun
yakni antara tahun 1993 s/d 2001, hal ini karena
adanya pencabutan patok batas bidang tanah).

Sumber: Hasil olahan data primer dan sekunder, 2014
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa
pelaksanaan KTP pada periode pertama belum
berhasil terselesaikan. Kegiatan KTP hanya sebatas
sertipikasi dan belum ditindaklanjuti dengan
pembangunan fasilitas umum dan sosial. Dalam

18

16
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Peta situasi pemilikan semula (Eksisting) Lokasi KTP
di Desa Sinduadi.
19
Ibid.
20
Wawancara dengan bapak Hadi (Kepala Dusun
Kragilan) tanggal 24 Februari 2014.
21
Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 193-VI-1991
tanggal 17 Desember 1991 tentang Penegasan Tanah Negara
Sebagai Obyek Konsolidasi Tanah.
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periode ini juga belum terlihat adanya koordinasi
para stakeholder yang terkait. Peran BPN yang
belum dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan
operasional penataan adalah melaksanakan
pekerjaan konstruksi prasarana lingkungan dan
berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan) untuk tindak
lanjut pembangunannya. Penataan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan KTP didahului dengan pelepasan pemilikan/penguasaan
tanah oleh peserta KTP. Pelepasan pemilikan/
penguasaan dalam pelaksanaan KTP berbeda
dengan pelepasan hak dalam pelaksanaan pengadaan tanah secara konvensional, karena pelepasan
hak dalam pelaksanaan KTP hanya bersifat
sementara. Peserta KTP melepaskan tanahnya
menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara selanjutnya dilakukan penataan sebagaimana
desain KTP. Setelah dilakukan penataan maka
akan diredistribusikan kembali kepada peserta
KTP. Maksud dari pelepasan hak ini adalah agar
pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk
menata obyek KTP.
Pada periode pertama terjadi kevakuman
kegiatan KTP yakni antara tahun 1993 s/d 2001.
Hal ini menyebabkan penyelesaian sertipikat juga
terganggu. Kevakuman terjadi akibat pencabutan
patok yang dilakukan oleh peserta KTP, karena
kecewa kegiatan KTP yang belum terselesaikan.
Beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan KTP periode pertama adalah kurangnya
perencanaan dan koordinasi, TPBP (tanah pengganti biaya pelaksanaan) yang belum dikelola,
pencabutan patok yang telah terpasang, penguasaan tanah menurut keadaan semula (sebelum
dilakukan KTP), berdirinya bangunan yang tidak
sesuai dengan batas bidang tanah, timbulnya
keinginan untuk pembatalan kegiatan KTP karena kegiatan ini belum terselesaikan hingga bertahun-tahun. Kegiatan KTP pada periode pertama
hanya merupakan kegiatan sertipikasi semata,
belum dilakukan pembuatan badan jalan dan

saluran air yang termasuk dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan KTP. Upaya penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dilakukan dalam tindak lanjut pelaksanaan KTP periode
kedua yaitu tahun 2004 s/d 2008.
Pelaksanaan KTP tidak hanya dilakukan
sampai dengan sertipikasi semata namun perlu
dilaksanakan konstruksi yang meliputi pembuatan jalan dan saluran air yang termasuk dalam
rangkaian kegiatan KTP serta pembangunannya
yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Kegiatan
konstruksi diupayakan realisasinya dalam kegiatan KTP periode kedua. Namun, kondisi fisik
batas-batas bidang tanah di lokasi KTP tidak sesuai
dengan sertipikat hasil penataan. Maka sebelum
konstruksi dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan pengembalian batas-batas bidang tanah
sebagaimana desain KTP.
Pelaksanaan kegiatan pada periode kedua yang
dilakukan tahun 2004 s/d 2008 adalah upaya
tindak lanjut kegiatan KTP yang terhenti di
tengah jalan. Dalam rentang waktu ini (2004 s/d
2008), tidak ada kegiatan yang signif ikan yang
dilakukan dalam kegiatan KTP di Desa Sinduadi.
Hal ini karena hanya dilakukan pengaspalan dua
jalur jalan sepanjang 1092 m² dan pembuatan
saluran air sepanjang 728 m. Sebagaimana rencana kegiatan KTP, seharusnya dilakukan pembangunan jalan sepanjang 12.963 m² dan saluran
air sepanjang 2.916 m.
Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan dalam
periode kedua hanya memberikan pengharapan
kepada peserta KTP dan sebagai bukti bahwa
kegiatan KTP masih berlangsung. Namun setelah
kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, penyelesaian KTP seakan tidak ada tindak lanjutnya
kembali. Kevakuman kembali terjadi dalam
kegiatan KTP yaitu antara tahun 2006 s/d 2008.
Peserta KTP mengungkapkan kekecewaan akibat
kegiatan KTP yang belum terselesaikan dengan
mencabut kembali patok batas bidang tanah yang
telah terpasang. Upaya tindak lanjut pelaksanaan
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KTP di Desa Sinduadi tahun 2004 s/d 2008 tidak
terlepas dari berbagai hambatan, seperti minimnya alokasi dana, pencabutan kembali patok batas
bidang tanah, semakin banyak peserta KTP yang
mendirikan bangunan di lokasi lama (tidak
berdasarkan desain KTP), peralihan hak atas tanah
di bawah tangan dan ahli waris dari peserta KTP
menolak lokasi sebagaimana desain KTP (akibat
lamanya penyelesaian kegiatan KTP maka sebagian peserta KTP telah meninggal dunia sehingga
bidang tanah yang menjadi obyek KTP menjadi
milik ahli warisnya).
Berbagai permasalahan yang semakin rumit
mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kegiatan KTP di Desa Sinduadi. Rencana
pemerintah untuk melebarkan Jalan Jambon yang
berada di sisi selatan dari lokasi KTP juga menjadi
salah satu alasan agar kegiatan KTP segera terselesaikan. Penyelesaian kegiatan KTP kembali
dilakukan setelah adanya inisiatif dari para stakeholder, baik Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman, Kantor Wilayah BPN
Provinsi DIY, Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman, dan pemerintah lingkup lokal seperti
Kecamatan Mlati dan Desa Sinduadi.
Upaya penyelesaian kegiatan KTP dimulai
dengan pembentukan Kelompok Masyarakat
Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH)
tanggal 29 Desember 2009. Penyelesaian KTP di
Desa Sinduadi mendapat angin segar setelah
diadakan rapat oleh Pemerintah Provinsi DIY yang
dipimpin langsung oleh Gubernur DIY. Arahan
dari Gubernur DIY adalah agar dilakukan penertiban penempatan kapling baru sesuai peta hasil
KTP dan segera dibangun jaringan jalan oleh
Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai peta hasil
KTP.22
Demi mencapai efektivitas dan kelancaran
pelaksanaan koordinasi pemanfaatan penguasaan
22

Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, Laporan Pelaksanaan Kegiatan KTP di Desa Sinduadi Tanggal 16 Februari
2012.

dan penggunaan tanah agar sesuai dengan rencana tata ruang maka dibentuk Tim Koordinasi
Konsolidasi Tanah melalui Keputusan Bupati
Sleman Nomor 131/Kep.KDH/A/2010 tanggal 5
April 2010 tentang Tim Koordinasi Konsolidasi
Tanah. Hasil rapat tim koordinasi adalah KTP di
Desa Sinduadi belum dapat dilaksanakan tahun
2010, karena anggaran yang dijanjikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman baru tersedia
di tahun 2011. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sleman sepakat menyelesaikan
pembangunan badan jalan pada tahun 2011
dengan telah diusulkan dana pada APBD Kabupaten Sleman. Sementara itu, POKMASDARTIBNAH diminta mengidentif ikasi masalah terutama
pada tanah yang berdiri bangunan agar melaksanakan pendekatan dengan pemiliknya.
Pembangunan fasilitas umum di lokasi KTP
dimulai dari blok timur (sebelah timur jalan poros
di lokasi KTP). Alasan pembangunan dilakukan
dari sebelah timur jalan poros adalah lokasi KTP
di sebelah timur jalan poros lebih dekat dengan
Jalan Magelang yang merupakan Jalan Provinsi
sehingga dengan dilaksanakan pembangunan
akan lebih mempermudah akses masyarakat yang
akan menuju Kota Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan jalan, saluran air,
pembuatan talud jalan dan gorong-gorong.
Realisasi kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kegiatan KTP di Desa Sinduadi sampai
tahun 2012 adalah sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7

Jenis kegiatan
Pembuatan
badan jalan
Jalan aspal
Saluran air
Pembuatan talud jalan
Pembuatan gorong gorong
Pembuatan badan jalan
Pembuatan talud jalan

Ukuran
1.100m³

Tahun
Pelaksanaan
2011

1.284,5 m²
332 m
1.350 m
65 m

2011
2011
2011
2011

1.116 m³
460,74 m

2012
2012

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten Sleman, 2013
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Sebelum kegiatan yang berasal dari dana
APBD dilaksanakan, masyarakat beserta POKMASDARTIBNAH Desa Sinduadi serta Pemerintah Desa Sinduadi telah melaksanakan pembuatan
badan jalan dengan dana PNPM pada tahun 2011.
Kegiatan tersebut masih menyisakan hutang
dengan toko material karena dana tersebut saat
itu tidak mencukupi untuk pembuatan badan
jalan. Pembangunan yang dilaksanakan merupakan inisiatif yang sangat baik dalam upaya penyelesaian KTP. Semangat ini dapat dijadikan contoh
partisipasi masyarakat mewujudkan penyelesaian
kegiatan KTP dan dapat menjadi sindiran pada
pemerintah karena belum mampu menyelesaikan
kegiatan yang telah berlangsung sejak tahun 1989.
Semangat dan partisipasi masyarakat menjadi
kekuatan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat
segera menyelesaikan kegiatan tersebut. Cara
yang ditempuh adalah dengan melaksanakan
koordinasi dengan para stakeholder guna penyelesaian dan keberhasilan kegiatan tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
mengupayakan penyelesaian KTP dan berkomitmen akan menyelesaikan kegiatan KTP di
tahun 2014. Upaya yang dilakukan adalah menyampaikan rencana kegiatan serta dana dalam rangka
tindak lanjut penyelesaian KTP melalui surat Nomor
590/246/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang
penyampaian realisasi pembangunan sarana dan
prasarana yang telah dilakukan serta usulan rencana
kegiatan tahun 2013 s/d 2014 yang meliputi:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jenis Kegiatan
Jalan aspal
Pembuatan badan
jalan
Pembuatan talud
jalan
Pembuatan gorong gorong
Jalan aspal
Drainase
Pembuatan badan
jalan
Pembuatan talud
jalan
Pembuatan gorong gorong

Ukuran

Rencana Penyelesaian

1.800 m²
2.400 m³

2013
2013

1.200 m

2013

11,6 m

2013

3.000 m²
1.000 m
4.000 m³

2014
2014
2014

2.000 m

2014

30 m

2014

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kabupaten Sleman, 2013

Pemerintah Kabupaten Sleman mulai melaksanakan secara intensif penyelesaian KTP di Desa
Sinduadi pada tahun 2013. Pemerintah menyusun
strategi percepatan pelaksanaan KTP yang bekerjasama dengan para stakeholder seperti pemerintah
tingkat kecamatan hingga desa, tim penilai, serta
tokoh masyarakat. Penguatan komunikasi menjadi kunci keberhasilan dari kegiatan lintas sektoral ini. Dalam rangka menjamin kelancaran
pelaksanaan KTP maka dikeluarkan Keputusan
Gubernur DIY Nomor 29/TIM/2013 tanggal 5
Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Pengendali
Konsolidasi Tanah. Tim ini bertugas melakukan
pengendalian dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan memecahkan masalah yang
timbul dalam pelaksanaan KTP.
Program awal dari kegiatan KTP di tahun 2013
adalah pendekatan dengan peserta KTP serta
pelaksanaan pengukuran dan pematokan ulang
batas bidang tanah. Pendekatan dengan peserta
KTP oleh tim yang melibatkan unsur Pemerintah
Kabupaten, Kantor Pertanahan, Pemerintah
Kecamatan, Pemerintah Desa, Kepolisian,
Komando Rayon Militer, dan POKMASDARTIBNAH telah dilakukan pada bulan April hingga Mei
2013.23 Hasil dari pendekatan tersebut adalah
secara umum masyarakat setuju dengan upaya
penyelesaian kegiatan KTP. Dalam rangka pendekatan, masyarakat juga dihimbau untuk mensukseskan kegiatan KTP dengan turut serta dalam
kegiatan tersebut. Demi kelancaran tugas di
lapangan maka didirikan sekretariat bersama/
basecamp KTP sebagai tempat rapat maupun koordinasi dengan peserta untuk penyelesaian permasalahan yang ada.
Kegiatan pengukuran dan pematokan yang
dilakukan sebagai tindak lanjut kegiatan KTP
dapat diselesaikan pada bulan agustus 2013 dan
segera ditindaklanjuti dengan pembuatan ga23

Wawancara dengan Bapak Thomas Kristiadi (Kepala
Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 25 Februari 2014.

Isabela Candrakirana, dkk.: Konsolidasi Tanah Perkotaan ..: 649-662

lengan (pematang sawah) untuk memisahkan
bidang tanah yang satu dengan bidang tanah
yang lain karena lokasi KTP masih berupa sawah
serta memasang papan nama dan nomor hak pada
masing-masing bidang tanah. Hal ini menurut
penulis juga sebagai bentuk sosialisasi kepada
peserta KTP mengenai bidang tanah masingmasing peserta sebagaimana desain KTP. Menurut
salah satu peserta pemasangan tersebut membuat
peserta yakin akan letak bidang tanahnya dan
sebagai bentuk penunjukan kepada masingmasing peserta KTP.
Tahun 2013 Pemerintah Provinsi DIY dan
Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan dana
guna percepatan penyelesaian. Masing-masing
sebesar 3,5 milyar rupiah dari Pemerintah Provinsi
DIY dan 0,6 milyar rupiah dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk pembangunan fasilitas
umum seperti jalan, drainase, gorong-gorong dan
kegiatan penunjang. Kekurangan dana penyelesaian pembangunan f isik tersebut akan diusulkan di tahun 2014.24
Tindak lanjut kegiatan KTP pada tahun 2013
juga dilakukan identifikasi bangunan, baik rumah
maupun tempat usaha yang berdiri tidak sesuai
dengan hasil penataan sebagaimana desain KTP.
Hasil identif ikasi di lokasi KTP terdapat 60
bangunan yang letaknya tidak sesuai. Dari 60
bangunan tersebut sebagian besar bangunan tidak
memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Maka
sebenarnya upaya ganti rugi tidak tepat jika
diberikan kepada pemilik bangunan yang tidak
sesuai dengan desain KTP karena bangunan tidak
memiliki ijin. Namun dalam pelaksanaan KTP di
Desa Sinduadi, hal ini tetap dilakukan sebagai
konsekuensi akibat lamanya waktu penyelesaian
KTP. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman telah menganggarkan
24

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten
Sleman, Laporan Progres Kegiatan Penataan Kawasan Land
Consolidation tanggal 4 Juni 2013.
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dana hingga milyaran untuk mengganti bangunan
yang tidak sesuai desain KTP. Berdasarkan rencana
kegiatan, penyelesaian kegiatan KTP akan kembali
dilakukan pada tahun 2014 dengan pengaspalan.
Kegiatan KTP seharusnya telah terselesaikan
dalam jangka waktu lima tahun. Namun pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi dilaksanakan
hingga tiga periode dari tahun 1989 s/d Juni 2014.
Lamanya penyelesaian kegiatan ini akibat kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Kegiatan
KTP di Desa Sinduadi dapat memberikan
pelajaran dalam rencana pelaksanaan KTP di
lokasi yang lain. Perencanaan yang matang dan
koordinasi antar instansi terkait mutlak diperlukan demi keberhasilan pelaksanaan KTP. Walaupun pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi berlangsung hingga 24 Tahun namun berkat koordinasi
yang baik antar instansi terkait dan juga masyarakat maka kegiatan ini berhasil terselesaikan
sehingga wilayah Desa Sinduadi khususnya
Dusun Rogoyudan dan Kragilan menjadi wilayah
yang tertata yakni semua bidang tanah menghadap jalan dan terhubung menuju Kota Yogyakarta. Lokasi ini juga dilengkapi dengan fasilitas
umum dan sosial lainnya. Rencana Pelebaran
Jalan Jambon yang menghubungkan wilayah
Desa dengan Kota Yogyakarta dapat terwujud dan
tidak memerlukan ganti rugi dengan adanya
penataan wilayah melalui KTP yang mampu
menyediakan tanah untuk pelebaran jalan tersebut. Kegiatan ini dapat menjadi contoh bahwa
pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak
harus selalu dilakukan dengan penggusuran
maupun pemberian ganti rugi namun dengan
konsep membangun tanpa menggusur yang
diterapkan dalam pelaksanaan KTP maka semua
kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat dapat terakomodir dengan baik.
E. Kesimpulan
Pelaksanaan KTP di Desa Sinduadi memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat

662

Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014

maupun pemerintah. Pelaksanaannya yang mencapai 24 tahun banyak memberikan pelajaran
dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah
di lokasi yang lain. Dalam hal ini perencanaan
yang matang dan koordinasi yang baik menjadi
kunci keberhasilan dari kegiatan lintas sektoral
tersebut. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan KTP. Partisipasi
tersebut berupa kesepakatan menjadi peserta KTP
dan kesediaan memberikan STUP yang dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan
sosial serta untuk pembiayaan pelaksanaan KTP.
Terbentuknya lingkungan yang tertata dan dilengkapi dengan fasilitas umum (jalan dan
saluran air) dan sosial merupakan hasil dari KTP
di Desa Sinduadi. Hal ini sangat mendukung
antisipasi perkembangan Kota Yogyakarta ke arah
pinggiran Kota. Semua bidang tanah di lokasi KTP
telah memiliki akses jalan dan beberapa jalur jalan
juga telah terhubung menuju Kota Yogyakarta.
Pelaksanaan KTP juga mendukung pembangunan pelebaran Jalan Jambon yang berada
di sisi selatan lokasi KTP dan menghubungkan
Jalan Magelang dengan Jalan Kabupaten. Jalan
yang dahulu sempit dan rusak kini telah berubah
menjadi lebih lebar dan mulus sehingga menjadi
alternatif yang dipilih masyarakat yang akan
menuju ke Kota Yogyakarta. Pelebaran Jalan
Jambon di lokasi KTP juga tidak memerlukan
ganti rugi dengan adanya penataan melalui KTP
di lokasi tersebut. Berdasarkan beberapa manfaat
yang didapatkan dari pelaksanaan KTP maka
kegiatan KTP dapat menjadi alternatif dalam
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang
sering menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini
diperlukan perencanaan yang matang, koordinasi
lintas sektor serta partisipasi masyarakat guna
mewujudkan keberhasilan pelaksanaan KTP demi
pembangunan untuk kepentingan umum.
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KETERSEDIAAN TANAH BAGI MASYARAKAT RAWAN BENCANA
Westi Utami*

Abstract: The high threat of disaster / multi-disaster in Indonesia leads to a number of communities in a state of being exposed
and vulnerable to disasters. The high number of people living around the source of disaster / KRB III also causes the high degree
of potential risk and loss if the disaster occurs. The National Land Agency has pivotal role in regulating land for development, in this
case, through the provision and arrangement of land for settlement (relocation) and for infrastructural development for the people
living in the disaster-risk areas. This study employed review of literature and legal products on land availability as its method and
approach. The allocation of land, particularly for the people living in disaster-risk areas, may be provided through land acquisition,
land utilization of reserved State land from previously abandoned land, or may also be provided through land consolidation based
on spatial planning.This is intended to achieve the quality of environment, safe and prosperous society.
Keywor
ds
eywords
ds: land availability, land consolidation, disaster
Intisari: Tingginya ancaman bencana/multibencana yang ada di Indonesia menyebabkan sejumlah masyarakat berada pada kondisi
terpapar/rentan terhadap bencana. Banyaknya penduduk yang tinggal sangat dekat dengan sumber bencana/KRB III juga menyebabkan
tingkat risiko serta kerugian yang diakibatkan apabila terjadi bencana sangat tinggi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional memiliki peranan penting dalam penataan pertanahan salah satunya melalui penyediaan tanah untuk pemukiman
(relokasi) serta tanah untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan rawan bencana. Kajian ini
mencoba menggunakan metode dan pendekatan review literature dan produk-produk hukum yang berbicara tentang ketersediaan
tanah. Alokasi ketersediaan tanah khususnya untuk masyarakat rawan bencana dapat dilakukan melalui pengadaan tanah, pendayagunaan
tanah cadangan untuk Negara bekas tanah terlantar atau dapat pula dilakukan melalui konsolidasi tanah dengan mendasarkan pada
rencana tata ruang wilayah sehingga terwujud lingkungan berkualitas serta masyarakat yang aman dan sejahtera.
Kata Kunci : Ketersediaan tanah, konsolidasi tanah,bencana

A. Pengantar
Tanah sebagai kebutuhan dasar setiap manusia
merupakan hal pelik untuk ditata dan diatur,
mengingat kebutuhan tanah semakin hari semakin meningkat dan harganya dari waktu ke waktu
semakin mahal, sementara ketersediaannya
bersifat tetap dan terbatas. Penguasaan tanah
dengan cakupan sangat luas oleh beberapa gelintir
orang ditambah dengan praktik spekulasi harga
tanah oleh beberapa pihak semakin menyulitkan
negara dalam mengelola tanah dalam hal penyediaan tanah khususnya untuk kepentingan

masyarakat rawan bencana dan ketersediaan
tanah untuk kepentingan pembangunan.
Di beberapa Negara, seperti Afrika Selatan,
tepatnya di Provinsi Gauteng, pertumbuhan penduduk dan kemajuan perekonomian yang pesat
namun tidak disertai dengan tingkat inequality
dan inequity yang tinggi, menyebabkan beberapa
warga terpinggirkan, berada pada kondisi perekonomian yang lemah dan kualitas lingkungan
hidup di bawah standar1. Kondisi serupa juga
dialami Indonesia, dimana pertumbuhan penduduk cukup pesat yaitu 1,49% per tahun (BPS, 2014)

1

*Staf Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Email:
westiutami@yahoo.com

Kirsten Horrison, 2007, “International Land Banking
Practices: Considerations for Gauteng Provinces”, Urban Land Mark, South Africa.
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namun pertumbuhan ekonomi serta pembangunan tidak merata menyebabkan semakin
meningkatnya masyarakat marginal dengan
kehidupan tidak layak. Masyarakat tersebut tidak
mempunyai pilihan hidup lebih baik yang mengakibatkan mereka tinggal pada kawasan yang sebenarnya dilarang peruntukannya sebagai pemukiman. Sebagian dari mereka bermukim pada
kawasan lindung 2 diantaranya tinggal pada
daerah sempadan sungai, daerah pesisir, daerah
dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, tinggal
pada daerah dengan kemiringan lereng terjal/
rawan longsor serta tinggal pada area yang peruntukannya bukan sebagai pemukiman seperti di
pinggiran jalur kereta api, kolong jembatan yang
akhirnya menimbulkan slum area. Selain permasalahan pemukiman kumuh dan kehidupan
tidak layak, sebagian penduduk tersebut secara
tidak langsung berada dalam ancaman bencana
(bencana banjir, longsor, erupsi gunung api, tsunami, gelombang pasang, kebakaran, dsb).
Tak dapat dipungkiri kondisi geografis Indonesia terletak pada pertemuan empat lempeng
benua aktif3 yang sangat potensial terjadi tumbukan dan menimbulkan gempa bumi yang dapat berpotensi terhadap bencana tsunami; struktur
geologi berupa patahan aktif yang tersebar di

2

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 1990, Kawasan Lindung merupakan kawasan
yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya
buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung meliputi:
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya,
kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan
cagar budaya dan kawasan rawan bencana.
3
Pertemuan lempeng benua India-australia, Lempeng
Pasifik, Lempeng Eurasia dan Lempeng Philipina. Dampak
dari tumbukan lempeng benua dapat menimbulkan gempa
dengan kekuatan besar majorearthquake (7-8 SR)/great earthquake (lebih dari 8 SR) dan dapat menimbulkan tsunami
seperti yang terjadi pada tumbukan lempeng India-australia
dengan lempeng Eurasia di Aceh.

beberapa pulau (Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua,
dsb) menyebabkan beberapa daerah rawan gempa
bumi; kondisi Indonesia yang terletak pada ring
of f ire dengan jumlah gunung api aktif tersebar
dari ujung pulau Sumatera hingga ujung Papua
dengan jumlah 129 Gunung api menyebabkan
jutaan masyarakat terancam bencana vulkanik;
kondisi hidrometeorologis dengan curah hujan
tinggi menyebabkan beberapa wilayah rawan
terhadap bencana banjir; struktur geologis, kondisi
tanah yang lapuk dan tebal pada area perbukitan
dengan kemiringan lereng terjal menyebabkan
beberapa wilayah rawan terhadap bencana longsor. Kondisi alam inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kejadian bencana dan beberapa
masyarakat Indonesia berada pada wilayah zona
merah. Berikut ini disajikan gambar peta sebaran
kerawanan bencana alam setiap Kabupaten yang
ada di Indonesia.

Gambar 1. Peta Kerawanan Bencana di Indonesia.
(Sumber: www.bnpb.go.id, diakses tanggal 20
Maret 2014)
Dari gambar peta kerawanan bencana (banjir,
tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan,
kebakaran, angin puting beliung, aktivitas vulkanik) terlihat beberapa pulau di Indonesia yaitu
Jawa, Bali, NTT, NTB, Sumatera, Sulawesi, Maluku
merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan
tinggi terhadap bencana. Dari Gambar 1 dapat
dideskripsikan tingkat kerawanan bencana Kabupaten-kabupaten di Indonesia sebagai berikut.
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Gambar 2. Diagram Tingkat Kerawanan Bencana
Kabupaten di Indonsia
Gambar 2 menunjukkan bahwa sebanyak 80
persen dari seluruh kabupaten di Indonesia
memiliki kerawanan bencana tinggi. Untuk level
provinsi/daerah istimewa, dari 33 provinsi/daerah
istimewa, 27 provinsi/daerah istimewa berisiko
tinggi dan 6 lainnya berisiko sedang (Indeks
Rawan Bencana Indonesia BNPB, 2010). Sebaran
tingkat kejadian bencana di Indonesia dapat
dijelaskan melalui Gambar 3.

Gambar 3. Peta Kejadian Bencana Per Kabupaten/
Kota 1815 – 2014. (Sumber www.bnpb.go.id,
diakses Tanggal 20 Maret 2014)
Gambar 3 menunjukkan hampir seluruh kabupaten/kota yang terletak di Jawa memiliki intensitas kejadian bencana tertinggi sementara jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut
paling banyak dan paling padat4. Kepadatan penduduk sangat tinggi khususnya di Jawa tersebut
tentunya mengakibatkan daya dukung wilayah
dan daya tampung lingkungan sangat berat yang
berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal
inilah yang mengakibatkan hampir 200 kejadian
bencana terjadi di Pulau Jawa sementara 50 lainnya terjadi di luar Pulau Jawa (BNPB, 2014).
4

Jumlah Penduduk di Pulau Jawa sebanyak 130 Juta jiwa
hampir 59% dari total penduduk di Indonesia.
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Jumlah masyarakat yang menjadi korban, baik
meninggal atau luka-luka, akibat bencana di Indonesia sangat tinggi; hal tersebut dikarenakan
sebagian masyarakat tinggal pada daerah dekat
dengan pusat sumber bencana, diantaranya sebagai berikut:
1. Masyarakat menempati daerah yang terdapat
di sekitar tubuh gunung api. Di beberapa wilayah Indonesia pertumbuhan penduduk dan
aktivitas perekonomian banyak dijumpai cukup dekat dengan gunung api dikarenakan
kondisi tanahnya subur untuk bercocok tanam, mata air dan kebutuhan air mudah diperoleh. Berdasarkan data dari PVMBG sebanyak 5 juta orang tinggal di wilayah sekitar
tubuh gunung api.
2. Masyarakat di Indonesia rentan terhadap tsunami karena mereka yang tinggal di pesisir
pantai yang berada di dekat daerah penunjaman lempeng bumi. Di Indonesia terdapat
4 (empat) kawasan megathrust yang berpotensi tsunami, berdampak pada 2.796.138 jiwa
penduduk di seluruh Indonesia (BNPB, 2013).
3. Masyarakat yang rentan terhadap gempabumi
adalah yang tinggal di dekat patahan-patahan/
sesar aktif.
4. Penduduk yang rentan terhadap gerakan tanah (longsor) adalah mereka yang tinggal di
lereng-lereng yang labil dan lereng yang terjal;
5. Masyarakat yang rawan banjir adalah mereka
yang tinggal di bantaran-bantaran sungai atau
di daerah-daerah yang dahulunya memang
merupakan dataran banjir.
Dari beberapa studi yang ada, ada hal menarik
yang menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya
masyarakat telah memahami dan menyadari
bahwa mereka berada pada daerah yang terpapar/
rentan terhadap bencana. Beberapa jawaban yang
dilontarkan masyarakat mengindikasikan sebagian penduduk ada yang sadar serta paham namun ada pula yang mengacuhkan kondisi ini.
Beberapa penduduk yang mengetahui dan

666

Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014

menyadari berada pada daerah rawan bencana
masih tetap bermukim karena mereka hanya
mempunyai tanah di daerah tersebut. Tanah yang
ada di daerah rawan bencana selain dijadikan
tempat tinggal/pemukiman juga dijadikan sebagai
sumber kehidupan (penduduk bekerja pada sektor pertanian/perkebunan). Seandainya mereka
memiliki tanah dan modal di luar tempat tinggal
mereka, yaitu tanah dan penghidupan di tempat
lebih aman dan lebih baik, kemungkinan masyarakat akan bersedia untuk pindah atau dipindahkan. Berkaca dari hal ini, poin pentingnya adalah
masyarakat yang tinggal pada wilayah zona merah
tidak memiliki alternatif sumber penghidupan
lain selain hanya bisa hidup di lokasi yang sewaktu-waktu bencana mengancam jiwa dan harta
benda mereka. Keterbatasan akan tanah dan tidak
adanya pilihan hidup menjadikan mereka terbelenggu untuk mendapat kehidupan yang lebih
layak, tentram, makmur dan bahkan jauh dari
kata aman serta sejahtera. Persoalan ketidakberdayaan masyarakat marginal dan masyarakat
pada daerah rawan bencana untuk mengakses tanah yang lebih aman untuk bermukim ini membutuhkan kebijakan dan solusi yang tepat. Kondisi
krusial inilah yang harus dibenahi dan ditata di
Indonesia bagaimana masyarakat rawan bencana
KRB III yang seharusnya direlokasi dapat dipindahkan dan masyarakat rawan bencana yang tidak
harus pindah dapat ditata sehingga kawasan
tesebut terpenuhi kebutuhan akan infrastruktur,
sarana prasarana dan fasilitas untuk evakuasi.
Ketersediaan tanah yang luas dan sesuai tentunya
dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan
tersebut di atas.
B. Persoalan Tanah Di Negara Rawan
Bencana
Dari berbagai bencana besar yang terjadi di
Indonesia, mulai bencana tsunami di Aceh tahun
2004, gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa tengah
tahun 2006, Erupsi Gunung Merapi tahun 2010,

dan bencana lainnya, menunjukkan bahwa jumlah korban serta kerugian mencapai angka sangat
tinggi. Hal tersebut disebabkan: Pertama, masyarakat tinggal sangat dekat dengan sumber bencana, dimana semakin dekat dengan sumber bencana maka dampak kerusakan/kerugian yang
dirasakan juga semakin besar. Masyarakat yang
tinggal sangat dekat dengan sumber bencana
memiliki peluang lebih kecil untuk menghindar
dan menyelamatkan diri dari bencana. Kedua,
keterbatasan sarana dan prasana serta keterbatasan jalur serta lokasi evakuasi yang aman pada
daerah rawan bencana. Perencanaan, pemanfaatan tata ruang serta pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan struktur ruang dan
tidak tersedianya infrastruktur memadai pada
daerah rawan bencana semakin mempersulit
masyarakat memperoleh tempat berlindung yang
aman. Ketiga, kurangnya pemahaman/kesadaran
masyarakat tentang bencana serta kurangnya
upaya mitigasi bencana secara holistik. Dari uraian
tersebut di atas menunjukkan bahwa beberapa
problematika yang berkaitan dengan penataan
pertanahan dan pemanfaatan ruang kaitannya
dengan bencana adalah ketidaktepatan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan
rawan bencana III sebagai pemukiman, keterbatasan dan ketidaktersediaan tanah untuk relokasi
penduduk, belum dilaksanakan penataan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dalam kondisi pra
bencana dan atau pasca bencana secara tepat.
Kawasan rawan bencana III dalam rencana tata
ruang wilayah secara tegas disebutkan tidak diperuntukkan sebagai pemukiman. Namun bagi
sebagian besar penduduk yang sudah lama tinggal
secara turun temurun, tanah memiliki keterkaitan
erat dengan kehidupan manusia, begitu pula
manusia memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan, budaya, kekerabatan dan kekeluargaan
serta keterkaitan erat dengan sumber ekonomi
yang menyebabkan penduduk sangat sulit direlokasi. Sebagai contoh adalah sebagian penduduk
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di lereng Merapi di Dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen, pada saat erupsi tahun
2010 mengakibatkan sebagian besar rumah, lahan
pertanian serta semua harta benda yang ada rata
dengan tanah tanpa tersisa. Meskipun pemerintah secara tegas melarang penduduk bermukim
kembali dan pemerintah menyediakan pemukiman untuk relokasi, sebagian masyarakat tetap
menolak dan tetap tinggal di daerah KRB III
dengan radius hanya ± 3 Km dari puncak Merapi.
Penduduk di lereng Gunung Merapi tersebut
hanyalah contoh kecil dari sebagian besar penduduk Indonesia yang masih tinggal pada kawasan
KRB III. Permasalahan relokasi tentunya bukan
hanya memindahkan penduduk dari tempat yang
tidak aman ke tempat aman, namun juga harus
memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya dan
perekonomian serta pemanfaatan tanah seoptimal
mungkin demi terwujudnya lingkungan dan
sumberdaya alam yang berkualitas demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Bercermin dari
problematika tersebut maka penataan dan pembangunan di Indonesia, khusunya pada daerah
bencana tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, namun juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan
aspek-aspek penting lainnya.
Kejadian bencana gempabumi dan tsunami
di Aceh tahun 2004, bencana gempabumi di
Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, erupsi
Gunung api Merapi di Yogyakarta dan Jawa
Tengah tahun 2010, bencana banjir tahunan yang
sering melanda Jakarta dan masih banyak bencana lainnya menyisakan permasalahan dan terkait tanah dan pemanfaatan pola ruang yaitu:
1. Bagaimana seharusnya penataan, pengaturan
dan pemanfaatan tanah pada kawasan bencana dilakukan, baik pada masa pra bencana
dan/atau pasca bencana;
2. Bagaimana apabila terjadi degradasi kualitas/
kemampuan tanah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai lahan pertanian/perkebunan;
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3. Bagaimana dengan status dan pengelolaan
tanah pada Kawasan Rawan Bencana (KRB)
III5;
4. Bagaimana upaya penyediaan tanah untuk
lokasi evakuasi dan tanah untuk relokasi penduduk;
5. Bagaimana seharusnya pembangunan dilaksanakan khususnya di daerah rawan bencana
sehingga pembangunan tersebut dapat
mengurangi dan menekan risiko bencana.
C. Tanah, Pembangunan, dan Bencana
Pembangunan merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada
suatu wilayah dari waktu ke waktu (Sumodiningrat, 2009). Di dalam pembangunan terdapat
proses yang multi dimensional yang menyangkut
perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat dan
lembaga-lembaga nasional, akselerasi pertumbuhanekonomi, pengurangan jumlah pengangguran dan pemberantasan kemiskinan (Muta’ali,
2014).
Dari sudut sosiologis-antropologis pembangunan dipandang dapat membawa berbagai
dampak bagi kehidupan manusia; pembangunan
ibarat dua sisi mata uang dimana pada satu sisi
dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat,
namun di sisi lain pembangunan justru semakin
menyengsarakan masyarakat. Lalu, pembangunan seperti apa yang menyengsarakan

5

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan lindung
yang perlu dijaga untuk melindungi manusia dan berbagai
kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun
secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria
kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
Perlindungan kawasan lindung/rawan bencana dapat dilakukan dengan pengaturan pemanfaatan tanah yaitu tidak disarankan untuk kegiatan budidaya kecuali yang tidak menganggu
kawasan lindung (Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun
1990).
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masyarakat? yakni pembangunan yang tidak
merata6 dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, baik dalam sektor ekonomi,
penyediaan lapangan kerja, sektor kelestarian/
keberlanjutan alam dan lingkungan. Dalam kaitan
dengan pertanahan, pembangunan tersebut
hanya mengambilalih hak rakyat atas tanah
dengan ganti rugi yang tidak berimbang dimana
di dalam tanah beserta segala yang ada diatasnya
terdapat sumber penghidupan dan sumber perekonomian serta jaminan lingkungan hidup untuk
rakyat. Pembangunan model ini hanyalah
mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk
kepentingan pribadi/golongan/perusahaan dan
meninggalkan masyarakat/penduduk asli dalam
kondisi kesengsaraan dan kemiskinan. Pembangunan ini dapat memicu terjadinya kemiskinan yang terbagi karena satu-satunya akses
mereka yaitu tanah sudah terampas dan tentunya
pembangunan tersebut memicu terjadinya bencana.
Dalam tinjauan bencana, pembangunan dapat
berdampak positif namun juga dapat berdampak
negatif7. Pembangunan dapat mengakibatkan
penduduk semakin rentan apabila pembangunan
tersebut tidak memperhatikan aspek lingkungan,
sosial ekonomi terhadap masyarakat yang ada di
sekitarnya (maldevelopment)8. Pembangunan

6

Bentuk ketimpangan pembangunan meliputi tiga hal
yaitu: ketidakmerataan antar golongan penduduk dengan
indikasi masih banyak penduduk miskin, ketidakmerataan
antar sektor dan ketidakmerataan antar wilayah dengan
indikasi bentuk dualisme antara sektor pertanian yang
semakin menurun peran dan produktivitasnya namun
menampung dan menyerap tenaga kerja cukup banyak dan
sektor industry yang cenderung capital intensive dengan
daya serap tenaga kerja yang rendah (Gunawan Sumodinigrat,
1999, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman
Sosial, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).
7
Stephenson, RS, 1991, Pembangunan dan Bencana,
Institut Studi Pembangunan, UNDP dan Intertect.
8
Malpraktek pembangunan/maldevelompent merupakan
tindakan pembangunan yang seringkali kontradiktif dalam
pelaksanaanya. Maldevelompent merupakan salah satu

bersifat eksploitasi secara besar-besaran yang
dilakukan tanpa memperhatikan aspek ekologis
dan keberlanjutan alam tentunya akan mengurangi daya dukung lingkungan dan mengakibatkan bencana. Pembangunan yang sifatnya
hanya fisik berupa jalan, gedung, pembangunan
mall/pusat perbelanjaan, industri-industri
dengan menggusur penghidupan masyarakat dan
melumpuhkan perekonomian masyarakat kecil
tentunya menyebabkan masyarakat semakin
miskin dan semakin rentan. Pembangunan skala
besar yang membutuhkan tanah jutaan hektar
tanpa melibatkan peran aktif masyarakat lokal
dalam pelaksanaannya maupun dalam menikmati
hasil pembangunan, tentunya akan meningkatkan kesenjangan sosial, memperburuk kehidupan
rakyat, membawa dampak buruk terhadap lingkungan serta mempersempit ketersediaan tanah
di masa mendatang.
Tanah, dimana segala aktivitas manusia bergantung dan berada di atasnya dimasa mendatang
dikhawatirkan akan semakin langka dan harganya
semakin mahal. Desakan berbagai kepentingan
yang mengatasnamakan pembangunan dikhawatirkan akan semakin memperburuk ketersediaan
dan pengaturan tanah di kemudian hari ditengah
ancaman bencana dari tahun ke tahun yang
semakin meningkat dan dampak dari bencana
terhadap kehidupan semakin tinggi. Hal yang
dikhawatirkan di masa mendatang adalah dengan
pembangunan yang terus menerus akan mempersulit akses untuk memperoleh tanah guna
memenuhi kebutuhan masyarakat rawan bencana
dan masyarakat dalam artian luas.
D. Keberhasilan Penyediaan Tanah
(Land Banking) di Berbagai Negara
Konsep ketersediaan tanah sudah banyak diterapkan dibeberapa negara. Salah satu negara yang
tindakan merancang bencana di masa mendatang. Njurumana,
Gerson ND, 2006, “Pembangunan dan Bencana”, dalam
Majalah Kehutanan Indonesia Edisi V Tahun 2006).

Westi Utami: Ketersediaan Tanah bagi Masyarakat Rawan Bencana: 663-679

berhasil dalam menyediakan tanah melalui program land banking adalah di Afrika Selatan.
Dimana negara mampu mengalokasikan tanah
untuk kepentingan masyarakat yang kurang
mampu mengakses tanah untuk kebutuhan
pemukiman. Bank tanah di Geuteng Afrika
Selatan tersebut mampu mengurangi permasalahan kebutuhan pemukiman untuk rakyat dan
mampu mengontrol harga tanah. Kesuksesan
tersebut direpresentasikan dengan wujud Pemerintah Geuteng dalam menata kawasan pemukiman kumuh pada daerah perkotaan yang miskin
dan daerah sub-urban. Di beberapa negara lain
seperti Swedia, Belanda, atau Alberta, implementasi program land banking pada kawasan sub-urban cukup berhasil. Bank tanah yang sudah diterapkan mampu mengontrol pertumbuhan dan
pembangunan pada masyarakat sub-urban; bank
tanah juga dapat mengontrol setiap bidang tanah
sehingga penggunaan tanah untuk masyarakat
dapat berjalan secara harmonis dan efisien9. Beberapa prinsip dan pedoman kesuksesan dalam
menyediakan bank tanah di beberapa negara
tersebut adalah bank tanah diharuskan:
1. Dapat meningkatkan akses masyarakat miskin
dan kelompok yang menjadi target bank
tanah;
2. Dapat mengurangi laju inflasi terhadap harga
tanah dan para spekulan tanah;
3. Harus dapat meningkatkan struktur kepemilikan tanah bagi landless (Harisson, 2007).
Kerja pemerintah tentunya sangat dibutuhkan
untuk memenuhi beberapa persyaratan penyelenggaraan bank tanah, ketika pemerintah memegang teguh tujuan tersebut dan dapat di realisasikan untuk masyarakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program land banking
akan meningkat. Ada tiga kegiatan mendasar

9

Stoebuck B William, 1996, “Suburban Land banking”, HeinOnline (http:HeinOnline.org), University
Illenois Law Review.
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dalam pelaksanaan bank tanah:
1. Land acquisition/akuisasi tanah; proses akuisisi
tanah oleh pemerintah untuk bank tanah dapat dilakukan melalui proses ganti rugi, proses
tukar menukar tanah dengan prosedur yang
telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Land management/pengelolaan bank tanah;
yaitu proses mengelola tanah yang sudah
diakuisisi sebagai obyek bank tanah. Pengelolaan dan pengamanan bank tanah
merupakan proses penting. Bank tanah
seharusnya memiliki kondisi geograf is yang
spesif ik dan penggunaannya bertujuan lebih
produktif 10. Tanah yang sudah ditetapkan
sebagai bank tanah hendaknya secara legal
sudah dikelola dengan baik. Proses pendaftaran terhadap tanah-tanah tersebut tentunya
akan mempermudah proses pembangunan di
atas tanah di kemudian hari dan tidak menimbulkan konf lik terhadap penguasaan dan
pemanfaatan tanah. Ketika tanah tersebut sudah terdaftar dan obyek pemanfaatannya jelas
maka tidak akan terjadi penyalahgunaan
penggunaan tanah untuk kepentingan
umum/kepentingan masyarakat.
3. Land development; yaitu bagaimana pelaksanaan pembangunan dan untuk kepentingan
umum diatas bank tanah ditujukan.
Penataan tanah di beberapa negara seperti di
United States dengan program land banking telah
berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat untuk
tempat tinggal pada kawasan sub-urban sehingga
mampu menata/meminimalisir kerugian apabila
terjadi bencana dan kerusakan lingkungan/sumberdaya alam. Kegiatan land banking yang diterapkan di US tersebut juga mampu mengantisipasi lonjakan harga tanah serta mampu mencu-

10

Alexsander Franks S, 2005, “Land Bank Authorities: A Guide for The Creation and Operation of Local
Land Bank”, Local Initiatives Suport Corporation, USA.
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kupi kebutuhan akan tanah untuk berbagai
kepentingan pembangunan11. Land banking yang
diterapkan di Amerika Utara tidak hanya sebatas
mencadangkan tanah di daerah urban, sehingga
harga tanah/harga pasar terkontrol dan ketersediaan tanah untuk berbagai kepentingan tercukupi. Land banking di Amerika Utara juga mampu
mengontrol pemanfaatan dan penataan ruang
disesuaikan dengan sistem perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah12.
Selain US, Jepang merupakan contoh negara
yang berhasil menata pertanahan melalui program
Land Readjustment13 dimana negara memiliki
kekuasaan penuh terhadap pengaturan dan
penataan tanah14. Penataan pertanahan melalui
program land readjustment di Jepang mulai me-

11

Stoebuck B William, 1996, “Suburban Land banking”, HeinOnline (http:HeinOnline.org), University
Illenois Law Review. Proffesor of Law, University of
Washington, Seattle B.A. 1951, Wichita State University
M.A. 1953, Indiana University; J.D. 1959, University of
Washington; S.J.D. 1973, Harvard University, Sub Urban
Land Bankin, HeinOnline.
12
Fadyen Mc Stuart, “The Economic Implications of
Urban Public Land Banking”. Versi awal dari artikel ini
telah dipresentasikan pada “the 1976 Western Regional
Science Association annual meetings” dan “the Urban Land
Symposia” yang disponsori oleh Canadian Council on Social Development.
13
The Land readjustment projectis a project with promotes public welfare by developing sound urban areas by means
of changing shapes and conditions of land parcels, and construction or realocation of public facilities in order to increase
the utility of sites and improve the public facility. Namely, an
area yet to be developed or planned to be develop into an urbanized area is selected for a land readjustment project, and through
its implementation public facilities such as roads and park are
improved, and shapes and conditions of sites within the project
are improved by combining, dividing, annexing and replotting them. Person who own land and have other interest and
right in the area share equitably the responsibility or creating
land necessary for the public facilities. (Haruo Nagamine,
Land Readjusment in Japan).
14
Nagamine Haruo, 1986, “The Land Readjustment
Techniques of Japan”, Kinki University, Higashi-Osaka,
Japan. Pergamon Journals Ltd, Habitat INTL. Vol 10. No.
1/2 Pp. 51 – 58.

nunjukkan hasil setelah Perang Dunia II. Keberhasilan program land readjustment secara berkesinambungan dan perencanaan tata ruang yang
tepat di Jepang mampu mengatur tanah sehingga
terwujud pemanfaatan tanah secara optimal.
Penataan tanah di Jepang tidak hanya memperhatikan faktor ekonomi namun juga memperhatikan faktor lain seperti bencana sehingga hasil
dari program tersebut mampu mengalokasikan
tanah sebagai tempat evakuasi/keselamatan warga, penataan tanah yang dialokasikan bagi pembangunan seperti shelter evakuasi tsunami, bangunan berupa barier penahan tsunami dan
bangunan lain yang peruntukannya sebagai
pengurang risiko bencana, maupun tanah hamparan yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pasca bencana sudah disediakan dan diatur
dengan baik15.
Teknik Land Readjustment atau Land Pooling
yang diterapkan pada kawasan urban di Jepang,
Taiwan, Korea Selatan mampu mengoptimalkan
pemanfaatan tanah secara efektif/optimal dalam
konteks memberikan peluang bagi pemerintah
dan masyarakat untuk membangun berbagai sarana-prasarana dan infrastruktur penting yang
dibutuhkan. Selain mengontrol harga, infrastruktur dan tatanan pemanfaatan ruang tertata
dengan baik, land readjustment juga mampu
memberikan pencadangan tanah bagi pemerintah
untuk kegiatan pembangunan lainnya16. Beberapa
Negara tersebut pada tahun yang bersamaan mendorong Indonesia khususnya di Jakarta (Devas,
1983) dan Medan (DHV, 1985) untuk melakukan
program serupa. Bagaimana dengan Indonesia
15

Hein Carola, Shaping Tokyo: “Land Development
and Planning Practice in The Early Modern Japanese Metropolis”. Journal of Urban History 2010 36:447, Sage Publications.
16
Ballabh P Acharya, 1989, “The Transferability of
the Land Pooling /Readjusment Techniques”, Habitat
INTL. Vol 12. No 4. Pp.103 – 117, Pergamon Press. Division of Human Settlements, AIT, G.P.O. Bangkok 2754,
Bangkok 1051, Thailand.
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E. Amanah Perundang-undangan

Negara diberikan kewenangan untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air ruang angkasa dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya.
b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air,
ruang udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, ruang
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya.

Indonesia memiliki hamparan tanah yang
sangat luas dan subur dengan potensi kekayaan
alam yang berlimpah dan beraneka ragam, namun konsentrasi kepadatan penduduk hanya
terpusat di Jawa yaitu 59% dari total penduduk
Indonesia tinggal di Jawa. Kondisi Jawa sebagai
kawasan multibencana (ancaman bencana banjir,
longsor, erupsi gunung api, gempabumi, tsunami,
kekeringan, dsb) dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi tentunya berdampak pada degradasi lahan dan lingkungan. Berbagai tekanan yang
diakibatkan oleh aktivitas serta pertumbuhan
penduduk di Jawa untuk memenuhi kebutuhan
pemukiman, pemenuhan kebutuhan pangan dan
ekonomi inilah yang mengakibatkan desakan
kebutuhan tanah semakin tinggi sehingga seringkali penggunaan serta pemanfaatan tanah tidak
sesuai dengan tataruang yang akibatnya berujung
pada bencana.
Di dalam konsep negara dan tanah sebagaimana tertuang dalam amanah UUD Pasal 33 ayat
3: Negara diberikan kewenangan berupa hak
menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak Menguasai Negara tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar
pokok-pokok agraria pada pasal 2 ayat 2 bahwa

Berdasarkan UUD 1945 dan UUPA pasal 2 ayat
2 tersebut sangatlah jelas bahwa Negara/Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur
dan menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan
dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan
yang ada di dalamnya. Dalam konteks ini termasuk kewenangan Negara/pemerintah untuk turun
tangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi
rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat. Selain pengaturan dan
pengelolaan terhadap tanah, pemerintah/negara
juga mempunyai kewajiban dalam hal melindungi
warga masyarakat dari berbagai ancaman (bencana alam atau bencana non alam) sebagaimana
tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Di dalam Peraturan perundangan tentang
Penataan ruang, Negara mempunyai kewenangan penuh terhadap pengaturan penataan
ruang dan tanah dengan salah satunya memperhatikan aspek bencana dengan tetap menghormati hak seseorang. Permasalahan yang ada
adalah bahwa aspek bencana belum sepenuhnya
diterapkan dalam penyusunan penataan ruang
dan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam
pengaturan struktur ruang. Hal ini dapat dilihat
dari, sebagaimana telah diulas pada awal tulisan
ini, pemanfaatan ruang di beberapa wilayah

sebagai negeri multibencana dengan jumlah
intensitas, periode ulang, dan magnitude bencana
tinggi, dengan jumlah kepadatan penduduk
cukup tinggi dan pembangunan tidak merata
dapat mengatur serta menata tanah untuk keselamatan warga dan mengatur ketersediaan tanah
untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat? Bagaimana dengan amanah perundang-undangan yang telah ditetapkan dan bagaimana program/kebijakan yang dapat diterapkan
untuk memenuhi ketersediaan tanah dan penataan tanah yang optimal di Indonesia?
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masih banyak yang belum tepat, contohnya
pemanfaatan kawasan rawan bencana III sebagai
area pemukiman, pemanfaatan daerah resapan
air sebagai kawasan industri, dan berbagai pelanggaran yang banyak terjadi mengakibatkan kerusakan ekosistem dan lingkungan.
Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008
tentang RTRW Nasional telah ditetapkan beberapa tipe kawasan lindung yaitu: (1) kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahnya, (2) kawasan perlindungan setempat,
(3) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan
cagar budaya, (4) kawasan rawan bencana alam17,
(5) kawasan lindung geologi dan (6) kawasan
lindung lainnya.
Dengan perkembangan teknologi penginderaan jauhdan GIS maka zonasi daerah rawan
bencana dapat disusun dengan lebih mudah.
Zonasi tersebut hendaknya dapat dijadikan dasar
bagi pemerintah dalam pengaturan penggunaan
dan pemanfaatan tanah, sehingga ke depan daerah-daerah yang berada pada zonasi rawan dapat
ditertibkan penggunaannya sesuai dengan arah
struktur ruang KRB18. Di dalam perencanaan penataan ruang pada kawasan tersebut harus memperhatikan beberapa hal yaitu:
a. Harus dijaga kesesuaiannya dengan fungsi
kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata
ruangnya;
b. Melarang kegiatan pemanfaatan ruang yang
berdampak tinggi pada fungsi lindung dan
merelokasi kegiatan-kegiatan budidaya yang
tidak memenuhi persyaratan;
c. Memperhatikan kriteria tingkat kerawanan/
tingkat risiko serta mengupayakan rekayasa
17

Kawasan rawan gerakan tanah/longsor; kawasan rawan
banjir; dan kawasan rawan gelombang pasang.
18
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di
KRB memiliki hubungan fungsional.

untuk mengeliminir faktor-faktor penyebab
tingginya tingkat kerawanan/risiko;
d. Mengacu pada beberapa peraturan dan peraturan terkait;
e. Menghormati hak yang dimiliki seseorang
sesuai peraturan;
f. Memperhatikan aspek aktifitas manusia yang
telah ada sebelumnya dan dampak yang ditimbulkan.
Dalam memanfaatkan ruang pada wilayah
KRB ada hal yang disyaratkan untuk dipenuhi
salah satunya adalah standar pelayanan minimal
dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Menanggapi amanah perundang-undangan
tersebut, maka diperlukan refleksi atau flash back
sudah sejauh manakah upaya Negara/pemerintah
untuk rakyat dalam konteks memberikan kehidupan dan penghidupan yang lebih layak. Apakah Negara akan tetap membiarkan masyarakat
secara turun temurun tinggal pada zona merah?
Inti dari permasalahan ini adalah masyarakat
tersebut tidak mempunyai pilihan lain terhadap
akses “tanah” dan penghidupan yang lebih layak.
Dalam hal ini sebenarnya Negara mempunyai
andil besar untuk mengaturnya terlebih lagi untuk
kepentingan keselamatan.
F. Ketersediaan Tanah di Indonesia
Kondisi ancaman berbagai jenis bencana,
tingginya jumlah korban yang dapat diakibatkan
bencana, serta bagaimana masyarakat memperoleh tanah untuk lokasi evakuasi/memperoleh
tanah untuk hidup lebih aman merupakan tanggungjawabpemerintah. Di tengah tuntutan pembangunan yang sangat pesat tentunya kebutuhan
akan tanah juga semakin tinggi. Bagaimana
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam
hal ini menjawab berbagai kebutuhan akan tanah
di kemudian hari merupakan pekerjaan besar
yang harus segera diselesaikan. Bank tanah19
19

Konsep land banking mengimplikasikan bahwa
pemerintah menyiapkan tanah sebelum adanya kebutuhan.
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ataupun ketersediaan tanah merupakan alternatif
jawaban dalam menyediakan tanah untuk
pemukiman/relokasi bagi penduduk yang berada
sangat dekat dengan sumber bencana, ketersediaan tanah untuk pembangunan fasilitas dan
sarana prasarana serta ketersediaan tanah terbuka
untuk evakuasi. Ketersediaan tanah tersebut
diharapkan mampu memberikan jawaban bagi
kebutuhan akan tanah untuk pemenuhan pembangunan bagi kepentingan keselamatan umum
dan persediaan tanah untuk relokasi pemukiman
bagi masyarakat rawan bencana. Upaya penyediaan tanah dapat dilakukan melalui tiga kebijakan yaitu melalui pendayagunaan tanah Negara
bekas tanah terlantar, konsolidasi tanah dan
melalui pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum.
G. Tanah Cadangan Negara Untuk
Korban Bencana
Di dalam amanah Peraturan Presiden RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban Tanah
Terlantar dan Peraturan Kepala BPN nomor 5
Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Tanah Terlantar menyebutkan bahwa pemanfaatan tanah
negara bekas tanah terlantar dapat dilakukan
melalui peruntukan dan pengaturan peruntukan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat
melalui reforma agraria, program strategis negara
dan untuk cadangan negara lainnya. Di dalam
peraturan perundang-undangan tersebut juga
mengatur bahwa tanah cadangan negara lainnya
adalah tanah negara bekas tanah terlantar yang
dicadangkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi kepentingan pemerintah,
pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah
Keuntungannya adalah memungkinkan pembelian tanah untuk
kebutuhan publik dengan harga yang relative murah dan
merupakan suatu alat untuk mempengaruhi kerangka
pembangunan selaras dengan tujuan-tujuan perencanaan
pembangunan (UNESCAP, 1993).
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akibat adanya bencana alam, relokasi dan
pemukiman kembali masyarakat yang terkena
pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan peraturan ini maka Pemerintah dapat
mengalokasikan tanah untuk relokasi penduduk
yang berada pada daerah rawan bencana tingkat
IIIbaik sebelum bencana terjadi atau merelokasi
penduduk korban bencana (relokasi pasca
bencana). Peraturan ini memberikan ruang bagi
Negara dalam penyediaan tanah/cadangan tanah
khususnya untuk masyarakat korban bencana.
Namun sudah sampai sejauh mana Negara
menyiapkan dan mengalokasikan tanah tersebut,
dan bagaimana idealnya proses relokasi tersebut
dilakukan belum dijelaskan/dijabarkan lebih
lanjut.
Proses relokasi terhadap penduduk yang
tinggal pada daerah rawan bencana dipindahkan
ke area baru yang lebih aman salah satunya
melalui program transmigrasi telah dilakukan
beberapa tahun lalu. Dari program yang telah
dilaksanakan sebagian penduduk ada yang
berhasil meningkatkan kesejahteraan hidupnya
di daerah relokasi baru namun ada pula yang
gagal. Permasalahan relokasi tentunya bukanlah
hal yang mudah dan dapat diterima secara legowo
oleh masyarakat. Beberapa hal yang disarankan
dalam mengelola cadangan tanah tersebut antara
lain: Pertama; perencanaan, perlindungan, penetapan terhadap tanah-tanah yang diperuntukkan sebagai lokasi relokasi/masyarakat korban
bencana perlu dilakukan secara matang. Tingginya tingkat ancaman bencana di beberapa wilayah
di Indonesia tentunya menjadi dasar perhitungan/perkiraan kebutuhan tanah untuk korban
bencana dan relokasi. Dengan kesiapan tersebut
maka ketika terjadi bencana, proses relokasi dan
ketersediaan tanah sebagai pemukiman dan sumber penghidupan bagi masyarakat dapat terlaksana secara cepat. Kedua, tanah yang dialokasikan
untuk relokasi korban bencana alam hendaknya
dilakukan penilaian terhadap kemampuan serta

674

Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014

kesesuaiannya, sehingga arahan penggunaan dan
pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan secara
optimal dan tepat sasaran sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.Ketiga,
pengamanan terhadap tanah tersebut perlu dilakukan sehingga tujuan alokasi tanah cadangan
Negara untuk korban bencana tepat sasaran.
Dalam proses relokasi hendaknya masyarakat
tidak dipandang sebagai obyek yang dapat dengan
mudah dipindahkan, mereka hendaknya diperlakukan sebagai subyek dan manusia secara utuh,
dimana mereka memiliki kehidupan sosial,
kehidupan budaya, kehidupan ekonomi yang
saling terintegrasi. Dalam hal ini pemindahan penduduk harus diselaraskan dengan kehidupan
sebelumnya apakah masyarakat yang dipindahkan
adalah masyarakat gunung ataukah masyarakat
pesisir atau masyarakat yang tinggal pada dataran
rendah, sehingga area baru yang disediakan setidaknya hampir sama dengan pola kehidupan
sebelumnya. Kondisi geomorfologis suatu wilayah
sangat berpengaruh terhadap pola mata pencaharian penduduk (bertani, berkebun, nelayan)
sehingga masyarakat dapat hidup layak di tempat
baru. Pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang memadai bagi penduduk korban
bencana perlu dipenuhi sehingga mereka dapat
memperoleh kehidupan yang berkesinambungan
serta mendapat kehidupan yang lebih layak.
Beberapa kegagalan dan penolakan masyarakat
untuk direlokasi selama ini dikarenakan masyarakat dipandang sebagai obyek semata. Masyarakat hanya dipindahkan di tempat lebih aman
tanpa mempertimbangkan kesinambungan
ekonomi dan kesejahteraan, yang mengakibatkan
kehidupan di tempat baru berada di bawah standar dan jauh di bawah penghidupan sebelumnya.
Selain itu, proses relokasi yang diterapkan oleh
pemerintah selama ini kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga berbagai penolakan dan kegagalanpun terjadi.

H. Ketersediaan Tanah Melalui
Konsolidasi Tanah
Program Konsolidasi tanah telah berhasil
dilaksanakan di beberapa negara seperti Taiwan,
Jepang, Korea Selatan, Canada, Australia, US,
Afrika, Negara-negara Eropa dan masih banyak
negara lainnya; sementara di Indonesia program
ini baru dilaksanakan di berberapa daerah. Konsolidasi tanah hendaknya tidak dipandang sebagai
penataan tanah secara sempit, namun harus
dipandang secara luas, holistik, dan dalam pelaksanaanya harus terintegrasi, komprehensif dan
terkoordinir. Sesuai dengan amanah perundangundangan, konsolidasi tanah merupakan kebijakan yang mampu menata kembali penguasaan
dan pemanfaatan tanah dengan melibatkan
partisipasi aktif dari masyarakat sehingga dapat
meningkatkan kualitas lingkungan serta sumber
daya alam yang ada dan mampu mewujudkan
kesejahteraan masyarakat secara luas. Program
Konsolidasi tanah yang dapat dilaksanakan sedini
mungkin dengan cakupan area luas mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah serta menerapkan aspek-aspek kebencanaan tentunya menjadi solusi tepat bagi penataan optimalisasi fungsi
tanah. Konsolidasi tanah yang terintegrasi dan
komprehensif tentunya mampu menata pertanahan dalam menyediakan sarana-prasarana serta
fasilitas yang dibutuhkan khususnya pada daerah
rawan bencana.
Program konsolidasi di Indonesia masih
menemui banyak kendala dibandingkan dengan
negara lain, hal tersebut dikarenakan kurangnya
kesadaran masyarakat dan pemerintah akan
pentingnya konsolidasi tanah di kemudian hari
demi terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih
baik. Selain itu kurangnya koordinasi dan belum
terintegrasinya berbagai elemen terkait konsolidasi tanah menjadikan program ini masih tersendat-sendat dalam perjalanannya. Dalam konteks bencana konsolidasi tanah dapat memberikan manfaat besar, konsolidasi tanah dapat
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diterapkan baik dalam kondisi pra bencana
maupun kondisi pasca bencana. Amanah yang
tertuang dalam peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 menyebutkan bahwa salah satu pelaksanakan Konsolidasi tanah diprioritaskan pada daerah pasca
bencana (dapat pula diterapkan pada daerah
tingkat kerawanan bencana tinggi). Namun kembali lagi program ini baru sebagian kecil terlaksana.
Konsolidasi tanah pada daerah pasca bencana
dengan mendasarkan tata ruang tentunya dapat
mengatur penataan tanah seoptimal mungkin dan
mampu menyediakan alokasi tanah untuk pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan
seperti pembangunan jalur evakuasi yang aman,
penyediaan shelter tempat evakuasi, penyediaan
ruang terbuka untuk keselamatan dari gempa
bumi dan ketersediaan tanah untuk ditanami
mangrove atau cemara sebagai kawasan lindung
dari bencana tsunami. Konsolidasi tanah dan program kebijakan pengadaan tanah dapat meminimalisir ketidaktepatan pemanfaatan ruang
sebagai contoh mengosongkan kawasan sempadan pantai sebagai zero pemukiman, mengosongkan daerah KRB III bencana longsor, bencana erupsi vulkanik sehingga apabila terjadi
bencana jumlah korban dan risiko dapat ditekan.
Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana
melalui konsolidasi tanah pada daerah rawan bencana merupakan solusi bagi Pemerintah dimana
pelaksanaannya dibutuhkan dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak Kementerian/Kelembagaan serta partisipasi aktif dari masyarakat.
I. Ketersediaan Tanah Melalui
Pengadaan Tanah
Untuk mengantisipasi dan melindungi kepentingan pemilik hak atas tanah dalam pembangunan, BPN dalam hal ini sebagai Lembaga
yang memegang kewenangan dalam pengaturan
tanah telah merumuskan Undang-undang
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Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang bertujuan untuk
mewujudkan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat
dengan tetap menjamin kepentingan pihak yang
berhak. Beberapa hal yang diamanahkan UU
tersebut diantaranya bahwa Pengadaaan tanah
untuk kepentingan umum salah satunya digunakan untuk Fasilitas Keselamatan Umum.
Dalam UU ini juga mengamanahkan tentang
proses ganti rugi yang adil untuk para pemegang
hak yang dilepaskan haknya atas tanah yang
mereka miliki.
Di dalam huruf j dan huruf n UU Nomor 71
Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyediaan
tanah untuk keselamatan umum dan tanah untuk
penataan pemukiman kumuh merupakan bagian
dari tujuan adanya pengadaan tanah. Dalam hal
ini tentunya dibutuhkan penjabaran dan kebijakan yang lebih jelas bagaimana hal tersebut
diterapkan. Selama ini penyediaan tanah bagi
kepentingan umum banyak dimanfaatkan sebatas
pada tanah untuk pembangunan jalan, pembangunan fasilitas sosial, fasilitas umum, rumah
sakit, kawasan pemerintahan, prasarana pendidikan. Kemudian bagaimana dengan tanah untuk
kepentingan keselamatan umum di tengah kondisi Indonesia dengan tingkat ancaman bencana
yang sangat tinggi dan bagaimana dengan tanah
untuk masyarakat marginal dengan kehidupan
di bawah standar?
Prinsip pengadaan tanah tentunya harus selalu
mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan,
kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, keberlanjutan dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan
bernegara. Sesuai dengan UU, bahwa pengadaan
tanah untuk kepentingan penyelenggaraanya
harus sesuai dengan: (a) Rencana Tata Ruang
Wilayah, (b) Rencana pembangunan nasional; (c)
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Rencana strategis; dan (d) Rencana kerja setiap
instansi yang memerlukan tanah. Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
ruang, pada pasal 6 ayat 1 huruf a mengamanahkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang
harus memperhatikan: kondisi f isik wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan
terhadap bencana. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa penyelenggaraan
penataan ruang bertujuan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dimana negara memberikan
kewenangan tersebut kepada pemerintah dan
pemerintah daerah dilakukan dengan menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berbagai arah kebijakan pemanfaatan pola
ruang yang ada pada kawasan rawan bencana
maka luas tanah yang dapat dimanfaatakan untuk
kawasan budidaya tentunya berkurang.Arah pola
ruang KRB yang mensyaratkan adanya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terutama
untuk lokasi evakuasi/keselamatan tentu membutuhkan tanah dengan berbagai kriteria dan
tanah yang peruntukannya sesuai dengan peraturan perundangan.
Untuk menentukan tanah sebagai lokasi keselamatan/evakuasi tentunya harus disesuaikan
dengan: (1) Karakteristik bencana, (2) Karakteristik sosial ekonomi kehidupan masyarakat yang
ada di wilayah KRB, dan (3) Karakteristik geografis kawasan rawan bencana.
Setiap bencana mempunyai karakteristik berbeda-beda
dan membawa dampak yang berbeda-beda pula,
bencana memiliki:

1. Tingkat kekuatan yang berbeda-beda: bencana
dengan kekuatan besar maka dapat menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Beberapa
bencana yang memiliki daya kerusakan tinggi
dan banyak memakan korban adalah bencana
gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, tanah longsor, dan banjir.
2. Periode ulang bencana, setiap bencana memi-

liki periode ulang berbeda-beda dan bepengaruh terhadap kekuatan bencana. Bencana
dengan periode ulang lebih besar misal banjir
20 tahunan maka intensitas bencana lebih
besar dari periode ulang 5 tahunan.
3. Bencana mempunyai pola/pattern yang dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi dan
geologi.
Untuk menentukan kebutuhan tanah sebagai
lokasi evakuasi maka diperlukan analisis tentang
tingkat kerawanan, tingkat kapasitas masyarakat
dan kondisi geomorfologi wilayah. Upaya mitigasi
bencana dapat diwujudkan dalam berbagai hal
melalui peningkatan kapasitas masyarakat,
mitigasi struktural dan dapat pula berupa mitigasi
non struktural. Konsep/metode yang menyatakan
bahwa tingkat risiko bencana dapat dikurangi
dengan peningkatan kapasitas penduduk memang lebih mudah diimplementasikan. Namun
upaya mitigasi bencana secara f isik/struktural
melalui penggunaan dan pemanfaatan ruang
yang mendasarkan pada analisis bencana sebaiknya juga diterapkan. Bencana memiliki karakteristik berbeda-beda, bencana dengan magnitude
tinggi, periode ulang yang sering, frekuensi dan
daya rusak yang ditimbulkan sangat berbahaya
maka larangan untuk tidak menempati zona merah/wilayah dengan kerawanan tingkat III harus
ditertibkan. Pemerintah selain memberikan
larangan dan penertiban kepada masyarakat,
hendaknya juga harus memberikan solusi; dalam
hal ini selain sebagai penanggungjawab pengaturan tanah, pemerintah juga diharuskan menyediakan tanah untuk mencukupi kebutuhan pemukiman/tempat tinggal.
Relokasi dilakukan pada daerah yang berada
pada zona sangat rawan bencana: dari aspek jarak
sangat dekat dengan sumber bencana, kekuatan/
magnitude bencana yang akan terjadi sangat
tinggi, daerah yang sering terkena bencana/
periode ulang kejadian bencana sangat sering,
kemungkinan untuk menyelamatkan diri dari
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bencana sangat susah dan perkiraan jumlah korban akibat bencana sangat tinggi.
Langkah-langkah dalam melaksanakan perencanaan bank tanah untuk keselamatan umum
dapat dilakukan sebagai berikut:
1) Identif ikasi terhadap daerah-daerah dengan
kerawanan bencana tingkat tinggi bekerjasama dengan BNPB/BPBD terkait;
2) Pemetaan daerah yang akan direlokasi sehingga dapat menentukan daerah mana yang dapat
dijadikan sebagai bank tanah dengan kriteria
(daerah aman dari ancaman bencana);
3) Bank tanah yang direncanakan cukup untuk
menampung masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar pemukiman baru;
4) Tersedianya bank tanah untuk proses relokasi
atau lokasi untuk keselamatan bagi masyarakat
korban bencana.;
5) Pembebasan hak atas tanah menjadi hak milik
Negara untuk kepentingan umum.
Kelima langkah di atas menuntut adanya kerja
lintas sektoral dan lintas instansi, disertai dengan
pertimbangan yang tepat dalam pengaturan
tanah. Adapun beberapa pertimbangan atau
kriteria tanah untuk penyediaan bank tanah bagi
kepentingan relokasi warga adalah sebagai
berikut:
1) Tidak berada pada zone rawan bencana.
2) Harus mempertimbangkan aspek penghidupan masyarakat sebelumnya, baik aspek
penghidupan ekonomi, sosial maupun budaya. Pada proses ini harus memperhatikan
pengihupan dan pekerjaan penduduk. Akan
sangat sulit ketika harus terjadi alih profesi,
misalnya penduduk yang terbiasa hidup
dengan berocok tanam dipindahkan untuk
bekerja sebagai nelayan.
3) Bagi penduduk yang sumber kehidupan dan
penghidupan berbasis pada tanah maka lokasi
relokasi diharapkan tidak terlalu jauh dari
lokasi sebelumnya, sehingga mereka masih
dapat mengolah tanah garapan yang ada.

677

4) Pemanfaatan tanah yang ditinggalkan dapt
dimanfaatkan untuk kawasan lindung dan
kawasan resapan air.
5) Secara hokum tanah tersebut sudah clear baik
dari aspek f isik maupun dari aspek legal hukum tanah, sehingga ke depan proses pensertifikatan tanah atas nama warga penerima tanah lebih jelas, mudah dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Manfaat ketersediaan tanah untuk kepentingan keselamatan umum dan cadangan pemukiman bagi masyarakat di daerah rawan bencana:
1) Tersedianya cadangan tanah untuk kepentingan bencana yang sifatnya harus cepat dan
segera, sehingga proses mitigasi, proses relokasi, penanganan pasca bencana untuk kebutuhan akan tanah sudah tersedia;
2) Terciptanya kesiapsiagaan pemerintah dalam
menyediakan tanah untuk menaghadapi bencana;
3) Terwujudnya pemukiman masyarakat yang
aman dari ancaman bencana
4) Mengurangi jumlah korban dan masyarakat
yang terpapar dari bencana;
5) Berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko
bencana, sehingga dapat meminimalisir dampak buruk akibat bencana.
6) Meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk
memperoleh kondisi lingkungan yang lebih
aman, dengan jaminan keamanan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
J. Kesimpulan
Ancaman bencana/multibencana yang tinggi
di Indonesia memerlukan ruang pemikiran
tersendiri. Masyarakat yang tinggal di daerah
sangat rawan sebaiknya dipindahkan/direlokasi
ke tempat lebih aman. Relokasi penduduk tentunya memerlukan tanah, dalam hal ini Pemerintah dapat menyediakan tanah untuk kepentingan tesebut melalui pendayagunaan tanah
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cadangan Negara bekas tanah terlantar dan melalui pengadaan tanah. Poses relokasi yang dilakukan harus memperhatikan berbagai aspek selain
melakukan penilaian terhadap kemampuan serta
kesesuaian tanah, relokasi juga harus dilakukan
dengan partisipasi aktif masyarakat serta memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan budaya sehingga dalam konteks ini masyarakat dipandang
sebagai subyek bukan sebagai obyek yang dapat
dengan mudah dipindahkan. Bagi masyarakat
yang tinggal pada kawasan rawan bencana KRB
II dan I penataan petanahan melalui konsolidasi
tanah dapat dilakukan untuk membangun fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur yang
memudahkan masyarakat dalam proses evakuasi.
Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana
melalui pertanahan tesebut diharapkan dapat
menekan tingkat risiko yang diakibatkan oleh
bencana.
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Tanpa dibayangi rasa sangsi, saya langsung
menyatakan bahwa buku ini sangat berguna. Baik
secara praksis, pun teoritis. Saya bersinggungan
pertama kali dengan naskah Devy kira-kira
setahun yang lalu ketika ia masih dalam bentuk
pdf, naskah skripsi yang sudah diuji. Waktu itu
saya sedang terlibat dalam aliansi Solidaritas
Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus)
dalam persiapan acara Arak-arakan Budaya di
Urutsewu yang sudah dilaksanakan pada 16 April
2014 yang lalu.
Kegunaan praksis buku ini saya rasakan pada
saat itu; bersama dengan beberapa orang warga
Urutsewu (Seniman Martodikromo, Widodo
Sunu Nugroho, dan Ubaidillah) kami menggunakan skripsi Devy sebagai salah satu sumber
untuk menyusun kronologi konflik tanah yang
sudah sangat panjang di Urutsewu. Kronologi
konflik yang disusun ini, bersama dengan f ile
sikripsi Devy sendiri, kami gunakan sebagai bahan
bacaan di dalam Esbumus agar para personel yang
terlibat dengan segera bisa masuk ke jantung
permasalahan konflik tanah di Kebumen. Karena
terasa betapa jarangnya mahasiswa sekarang yang
melakukan riset konflik agraria, ditambah dengan
kontribusi nyata teks ini yang sudah kami rasakan,
rasa hormat mendalam dihaturkan oleh tulisan

ini kepada penulis, Devy.
Secara teoritis, saya masih percaya bahwa salah
satu karya tulis ilmiah yang bagus adalah manakala dia mampu memancing pertanyaan-pertanyaan di benak pembaca sebagai bahan bagi
penelitian lanjutan. Jadi, meskipun secara personal saya kadang merasa sayang atau tidak puas
mengingat betapa besar energi yang telah dicurahkan Devy dalam menggarap penelitiannya
dibandingkan dengan hasil yang ia capai, saya kira
fungsi ketidakpuasan saya adalah memulai
melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk peneliti selanjutnya.
Dari sisi apa fokus yang diteliti, saya merasa
riset ini hanya membidik realitas secara parsial.
Riset ini dikerangkai secara teoritis untuk mengetahui ekologi politik konflik tambang pasir besi
di Urutsewu. Tidak ada masalah bagi saya dalam
metode dan metodologi. Masalah muncul di
dalam unit “pasir besi” yang diteliti. Mengapa?
Setelah saya bergulat dengan tema konflik
agraria di Urutsewu, saya tersadarkan bahwa konflik ini sudah sangat panjang. Berdasarkan kronologi yang kami susun seperti yang disebutkan di
atas, konflik di daerah pesisir Kabupaten Kebumen
ini merentang sejak 1830-an ketika ada penataan
tanah dalam bentuk Galur Larak yang membagi
tanah dengan sistem membujur utara-selatan.
Sejak itu, berbagai bentuk perampasan tanah
muncul di pesisir Kebumen. Dari situ kita bisa
melihat bahwa pasir besi hanyalah satu komoditas
yang muncul dalam lintasan sejarah. Ada banyak
bentuk masalah yang muncul, misalnya “pemakaian sebagai lapangan tembak oleh militer;
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ketakutan masyarakat mengakui bahwa mereka
memiliki sertif ikat tanah pasca ’65-66; masuknya
perkebunan tebu Madukismo; pemijaman tanah
untuk uji coba senjata berat; pembangunan jalan
lintas pantai selatan Jawa; penambangan pasir besi;
dan yang paling terkini adalah pemagaran tanah
oleh TNI AD. Dari rentangan kasus-kasus itu
dapat dilihat bahwa pasir besi hanyalah satu
komoditas yang muncul dalam rangkaian proses
panjang pertarungan hakatas tanah, dimana
kondisi kontemporer secara diametral memperhadapkan massa petani dengan TNI AD, konjungtur yang bertarung di Urutsewu sekarang ini.
Tanah di Urutsewu berganti fungsi dalam berbagai bentuk komoditas (perkebunan tebu, jalan,
tambang pasir besi, area latihan tembak) dan
memicu konflik.
Implikasi “kesilapan” memilih unit yang dianalisis membuat skripsi Devy kurang mampu menangkap berbagai perubahan ekologi yang terjadi.
Di sini, saya mengandaikan sudah ada kesepakatan bahwa pengertian ekologi politik memasukkan, diantaranya, unsur perubahan ekologi
dalam berbagai tingkatan—molekul, struktur
sub-seluler, sel, serabut, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan landskap.
Karena unit yang dianalisis buku ini adalah
“ekologi politik tambang pasir besi” yang masih
akan terjadi, maka yang dominan muncul dalam
pembahasan perubahan ekologi politik pada Bab
VI adalah perubahan ekologi (yang juga) akan
terjadi kalau tambang pasir besi dibuka. Dan
dengan memberikan perhatian pada perubahan
yang akan terjadi ini, maka penulis kemudian
banyak meluputkan perubahan ekologi yang
telah terjadi karena konflik panjang, terutama
dengan TNI AD, seperti misalnya, perubahan
organisme karena adanya peristiwa penembakan
pada 16 April 2011 dan ledakan mortir sebelumnya,
serta perubahan landskap karena adanya pembangunan berbagai ornamen militer di sepanjang
lahan pasir Urutsewu—menara pandang, tempat
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peledakan peluru, rumah perlindungan, tempat
uji coba alat berat seperti tank, dan kehadiran
gedung Dislitbang TNI AD itu sendiri di Desa
Setrojenar.
Perubahan-perubahan ekologi tingkat organisme-landskap seperti yang dipaparkan di atas
tidak mungkin tidak menimbulkan reaksi dari
manusia-manusia yang tinggal di sekitarnya.
Hampir dipastikan pula, sebagai bagian dari aksireaksi tersebut, muncul satu kebiasaan baru yang
mungkin dalam alunan waktu telah berubah
menjadi ko-evolusi, atau perubahan bersama, baik
di kalangan TNI AD, maupun di kalangan kelompok yang, untuk menyederhanakan penyebutan, tertindas seperti petani Urutsewu. Koevolusi macam apa dan sedalam mana yang telah
muncul, itu yang tetap menjadi misteri. Setidaknya bagi saya.
Dari analisis seperti di atas, maka ke depan
penelitian yang harus dilakukan adalah melihat
ekologi politik dalam kerangka ruang ekologi dan
waktu. Perubahan-perubahan apa yang terjadi
pada masa Kolonial, Kemerdekaan, Paska Kemerdekaan, ’65-66, Orde Baru, dan Paska Reformasi.
Dengan melakukan studi kronologislah kita akan
dapat melihat semakin jelas tentang kondisi alam,
sosial, serta material praktis yang membentuk
kondisi sosio-alamiah Urutsewu masa kini beserta
semua proses peminggiran yang menyertainya.
Saya tidak bisa memandang enteng naskah ini.
Meskipun, karena itu pula saya merasa tergoda
untuk mempertanyakan arahnya. Sebagai manusia, saya percaya dengan apa yang saya baca pada
“Konsepsi Kebudjaan Rakjat” bahwa “Kesenian,
ilmu dan industri adalah dasar-dasar dari kebudajaan…Kesenian, ilmu dan industri baru bisa
menjadikan kehidupan Rakjat indah, gembira dan
bahagia apabila semuanja ini sudah mendjadi
kepunjaan Rakjat.” Apakah naskah Devy ini sudah
menjadi “kepunjaan Rakjat”?
Susah untuk menjawa pertanyaan ini. Namun
saya bisa menghadirkan satu hal yang saya anggap
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sebagai kebutuhan orang Urutsewu, setidaknya
dalam perspektif subyektif pemahaman saya. Hal
ini penting dimunculkan agar bisa terlihat lebih
terang, apakah naskah Devy ini mengabdi kepada
kepentingan masyarakat. Tentu saja kepentingan
masyarakat di sini lagi-lagi subyektif. Seseorang
bisa mengajak berdebat. Namun, poin yang ingin
saya sampaikan adalah, memberikan sebuah
ukuran terhadap naskah Devy berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Dalam beberapa kali diskusi dengan para elit
gerakan petani di Urutsewu, masalah yang saya
rasa masih sangat susah dipecahkan sampai
sekarang adalah bagaimana menghidupkan
organisasi petani di Urutsewu. Seperti halnya
kebanyakan organisasi petani yang saya lihat—
dan dengar tentangnya—di Jawa Tengah. Saya
sampai pada beberapa poin pemikiran mengenai
organisasi petani di Jawa Tengah, yaitu: 1)memiliki
sifat elitis dalam artian orangnya itu-itu saja dan
dengan demikian isu berputar di kalangan yang
itu-itu juga; 2)hampir tidak ada kaderisasi; 3)tidak
ada agenda organisasi yang disusun bersama,
misalnya agenda tahunan, dan dengan demikian
tidak ada rapat-rapat kontinu; serta 4)kurang
berdikari di bidang ekonomi.
Naskah Devy ini, kita sadari atau tidak, belumlah menyentuh apa yang saya anggap sebagai
kebutuhan organisasi petani di atas. Dia baru
menyentuh dan mengantarkan pembaca ke “halaman” permasalahan-permasalahan itu. Jadi,
seandainya waktu bisa diputar mundur dan saya
ditakdirkan menjadi kawan diskusi Devy dalam
proses penyusunan skripsinya ini, maka saya akan
dengan sangat bersemangat menyarankan dia
melakukan penelitian mendalam terhadap
“ekologi politik-mikro organisasi petani di
Urutsewu,” agar hasilnya juga menjawab permasalahan/kebutuhan organisasi petani seperti yang
saya sampaikan di atas. Andai itu terjadi, sependek
yang dapat saya pahami, teks ini akan semakin
bernas baik secara teoritis maupun praktis.

Dari segi ekologi politik tambang pasir besi,
saya merasa Devy melewatkan satu hal dengan
tidak membahas konteks global dan nasional
surutnya perusahaan pasir besi di Urutsewu
dengan dicabutnya perizinan oleh TNI AD pada
Mei 2011. Dalam konteks global, tentu saja ini tidak
bisa dipisahkan dari kecenderungan menurun
harga bijih besi di pasaran dunia. Pada awal 2011
bijih besi memiliki harga sekitar 175 Dollar AS per
ton, dan kecenderungan turun terus terjadi
hingga menginjak harga sekitar 80 Dollar AS per
ton
pada
medio
2014
(sumber:
chartbuilderinfomine.com). Hal seperti ini juga
terjadi dengan ledakan permintaan komoditas
mangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada
periode 2008-10 dan kemudian menyusut seiring
dengan menurunnya harga mangandunia dan
turunnya pertumbuhan ekonomi China ke bawah
9%, setelah sebelumnya selama sepuluh tahun
pada periode 2002-12 konsisten di atas 9%. Dalam
konteks ini, China adalah tujuan ekspor mangan
NTB.
Di tingkat nasional, ini tentu saja tak bisa
dipisahkan dari konteks regulasi UU Minerba 4/
2009 yang mewajibkan pembangunan pemurnian
(smelter) untuk sektor industri ekstraktif. Meskipun kemudian hal ini dianulir kembali melalui
Peraturan Pemerintah (PP) 1/2014 yang menurunkan konsentrasi bijih ekstraksi yang dapat
dieksport. Sebagai contoh, untuk pasir besi (jenis
pig iron) pada Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral(Permen ESDM) 7/2012
yang merupakan “cucu” UU 4/2009 disebutkan
pasir besi boleh dieksport dengan konsentrasi
kemurnian lebih dari 94% Fe; dan pada Permen
ESDM 1/2014 (“anak” dari PP 1/2014) dia diturunkan menjadi e” 58% Fe.
“Penganuliran” ini adalah hal yang lain, yang
penting diperhatikan di sini adalah kewajiban
peningkatan nilai tambah komoditas ekstraksi
dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pembangunan smelter telah membuat dinamika
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industri ekstraksi berubah ke arah ketakutan
kalangan industri tidak mampu memenuhi
kualif ikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
melalui UU Minerba 4/2009 (dan peraturan turunannya) sebelum ia kemudian dianulir seperti
yang dijelaskan di atas.
Poin saya membawa dua variabel global dan
nasional ini, sebagai tambahan terhadap angka
kebutuhan besi yang tinggi dan disebut sebagai
pemicu munculnya berbagai Izin Usaha Pertambangan pasir besi di Indonesia oleh Devy, ingin
menunjukkan bahwa logika yang sama bisa ditautkan mengapa aktivitas ini menyurut belakangan. Tentu saja tanpa menapikan bahwa ada
perlawanan di tingkat lokal seperti yang digalang
berbagai kelompok petani di Urutsewu. Dengan
demikian, kita bisa melihat lebih jelas antara
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hubungan “skala” global, nasional, dan lokal dalam
rantai produksi komoditas pasir besi, atau yang
oleh Devy disebut sebagai kapitalisme global.
Untuk menyimpulkan sumbangan teoritis
buku ini, dengan demikian, adalah kemampuannya memicu pertanyaan tentang: 1)politik ekologi
konflik agraria di Urutsewu dalam rentang temporal yang lebih panjang (sejak 1830-an) hingga
sekarang dalam berbagai bentuk eskalasi—deeskalasinya karena perubahan komoditas; 2)
memetakan kebutuhan yang lebih konkret organisasi-organisasi petani dengan mengasumsikan
bahwa ilmu seharusnya adalah “kepunjaan Rakjat”;
dan 3)memperlihatkan secara gamblang hubungan “skala” (global, nasional, dan lokal) dalam
rantai produksi komoditas. Dan rasanya, inilah
tugas peneliti berikutnya.

