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MOTTO 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 

dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.” 

(Al-baqarah : 153) 

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.” 

(Ar-Rahman : 13) 
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Judul Skripsi : Alas Hak Untuk Pembayaran Ganti Rugi Dalam  aPengadaan  

Nama   : VIVEN SANTILIA 

NIM   : 02121001223 

 Latar belakang indonesia sebagai Negara hukum oleh karena itu harus 

menghormati hukum dengan berlakunya UUPA atas persoalan tentang penguasaan 

tanah yang tanpa sertifikat dalam skripsi ini dibahas soal pembebasan tanah oleh 

Pemerintah Kota Palembang untuk Pembangunan Jembatan Layang Jakabaring. 

Persoalan pokok dari skripsi ini 1. Alas hak yang sah menurut hukum untuk 

menyatakan pihak yang menguasai tanah tersebut memang berhak untuk 

mendapatkan ganti rugi, 2. Alas hak selain sertifikat penguatan akan penguasaan 

tanah tanpa sertifikat. Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian 

yuridis empiris, dengan pendekatan berupa Pendekatan Perundang-Undangan (Statue 

Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini adalah akhirnya diambil kesimpulan 

bahwa pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 

kepentingan umum tidak dapat melaksanakannya dengan mengesampingkan hak dari 

masyarakat sebagai pemilik tanah yang juga mempunyai hak untuk dipenuhi oleh 

pemerintah yang dibuktikan melalui alat bukti dapat berupa Sertifikat Hak Milik 

dan/atau yang lainnya selama tidak bertentangan dengan isi Pasal 5 Undang-Undang 

Pokok Agraria, serta ditentukan sebagai pihak yang berhak di dalam Pasal 1 angka 2 

Peraturan Presiden Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum mengenai pengertian pengadaan tanah yang menyatakan bahwa 

hal tersebut adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian 

yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. 
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Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Alat Bukti. 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah negara maritim atau negara kepulauan yang terdiri dari 

pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar, satu dari pulau besarnya adalah 

Sumatera. Apabila kita melihat di peta Indonesia, Sumatera Selatan adalah salah 

satu pulau terbesar yang dimiliki oleh Indonesia yang terdiri dari beberapa 

provinsi salah satunya adalah sumatera selatan yang memiliki ibu kota yaitu 

Palembang. 

Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua diantara kota-kota 

lain di Indonesia yang mempunyai sejarah gemilang pada masa lampau. Di sini 

pernah berdiri satu kerajaan jauh sebelum Kedatuk’an Sriwijaya yang berkuasa di 

Timur Jauh dengan kebudayaannya yang sudah cukup dikenal, tetapi apa yang 

terjadi di masa yang lampau itu hingga tahun 1975 masih belum 

terungkapkebenarannya dan merupakan hal yang belum pasti.1 

                                                             
1 R.H.M. Akib, Architect. Sejarah dan Kebudayaan Kota Palembang. Kota Palembang: 1975. 

Hal. iii 
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Dari zaman dahulu hingga sekarang Sumatera Selatan terkenal dengan 

kemakmurannya. Hal ini menjadikan masyarakatnya berkeinginan mempunyai 

kehidupan yang lebih baik dan lebih terarah dengan lebih meningkatnya 

kemakmuran tersebut, maka bertambah tinggi pulalah kehidupan dan kecerdasan 

rakyatnya, ekonominya dan sosial budayanya, lebih aman dan sentosa pulalah 

keadaan di dalam negeri, hingga pembangunan berjalan dengan baik.2 

Palembang sebagai kota dagang atau kota perniagaan telah meningkat 

menjadi kota industri, batu bara, kota minyak, yaitu bahan-bahan energi.3 Hal ini 

merupakan faktor pendukung penting bagi kota Palembang yang menjadikannya 

sebagai salah satu kota besar di Indonesia.  

Kota Palembang saat ini adalah salah satu kota metropolitan di 

Indonesia dan merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Terjadinya 

perkembangan kota yang sangat pesat dipicu oleh dinamika dan aktifitas kota 

Palembang yang sangat tinggi, baik kegiatan masyarakat maupun kegiatan 

pembangunan.Dinamikaaktifitas pada Kota Palembang yang tinggi ini 

menjadikan kebutuhan-kebutuhan turut meningkat terutama di bidang transportasi 

baik sarana maupun prasarana. 

Pemenuhan kebutuhan tersebut harus ditunjang dengan peraturan-

peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya sehingga dapat berjalan 

dengan baik untuk itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang 

                                                             
2Ibid. Hal. 4 
3 R.H.M. Akib. Kota Palembang 1272 dan 50 Tahun Kota Pradja (Haminte) Palembang. 

Palembang: Rhama Publishing House, 1975. Hal. 61 
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yang mengatur tentang pembangunan dalam rangka pemenuhan untuk kebutuhan-

kebutuhan masyarakat, termasuk Pemerintah Kota Palembang yang melakukan 

pembangunan-pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. 

Pembangunan-pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota 

Palembang yang bertujuan mempermudah kehidupan masyarakat terutama dari 

segi transportasi di bidang sarana dan prasaranauntuk mengurai kemacetan sesuai 

dengan materi yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu, pengadaan sarana dan 

prasarana berupa transportasi umum Trans Musi;LRT; pembangunan trotoar; 

pelebaran jalan,termasuk jembatan layang jakabaring dimana pembangunan yang 

dilakukan tidak hanya dibangun di atas tanah negara tetapi jugadibangun di atas 

tanah telah dilekati hak milik yang dikuasai oleh orang. 

Data jumlah lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kota 

Palembang adalah x, lahan milik pemerintah adalah c % dan lahan milik 

masyarakat itu sendiri adalah v %. Keinginan pemerintah dalam hal membangun 

fasilitas umum di lahan milik masyarakat. 

Luas lahan yang dimiliki oleh Indonesia adalah seluas ……… dengan 

lahan seluas itu lahan yang telah dihakki oleh masyarakat dan tercatat memiliki 

surat hak milik melalui BPN adalah sekitar , itu berarti tanah yang tidak 

mempunyai surat hak milik atas tanah adalah sekitar …. Dengan jumlah luas 

lahan yang dimiliki Indonesia  yang seluas itu serta dengan lahan yang belum 

memilikki surat hak milik atas tanah tentunya akan sangat rentan terjadi 
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tumpeng tindih atas hak kepemilikkan atas tanah terutama pada pelaksanaan 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

 Apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah untuk keperluan 

pembangunan dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah 

terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan 

cara membebaskan tanah milik masyarakat baik yang telah dikuasai 

berdasarkan hukum adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA. 

Masalah pembebasan tanah dalam penanganannya sangat rawan, hal 

ini dikarenakan di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila 

dilihat dari kebutuhan pemerintah untuk keperluan pembangunan, dapatlah 

dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia begitu terbatas, oleh karena itu 

satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah 

milik masyarakat baik yang telah dikuasai berdasarkan hukum adat maupun 

hak-hak lainnya menurut UUPA.4 

Bahwa menurut Salindeho, pembebasan hak atas tanah adalah suatu 

perbuatan hukum yang bertujuan untuk melepaskan hubungan hukum antara 

pemilik atau pemegang hak atas tanah dengan pembayaran harga atau dengan 

ganti kerugian. Abdurrahman pun merumusakan pembebasan tanah adalah 

melepaskan hubungan hukum di antara pemegang hak/pemilik/penguasaan hak 

atas tanah dengan cara pemberian ganti rugi atas tanah berdasarkan hasil 

                                                             
4 Adrian Sutedi. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. Hal. 45 
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musyawarah dengan pihak yang bersangkutan.5 Pembebasan tanah atau 

pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan 

caraganti memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau yang 

menyerahkan tanah, bangunan, tanam tumbuh, dan benda-benda yang berkaitan 

dengan pencabutan hak atas tanah.6 Sebagaimana pula dijelaskan pada Pasal 1 

angka 9 Undang-Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang 

menyatakan:“Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari 

pihak yang berhak kepada negara melalui BPN.” 

Pemberian kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat yang telah dipenuhi pemerintah berdasarkan UUPA dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah sebelumnya 

menjadikan dilakukannya penghakkan atas tanah negara melalui mekanisme 

peraturan yang telah ditetapkan menjadikan tanah negara menjadi semakin 

terbatas terutama dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemerintah untuk 

mensejahterakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang 

awalnya dilakukan di atas tanah negara ini mengalami banyak kesulitan, untuk 

itu pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pengadaan 

tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum berupa Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, 

                                                             
5 Ibid 
6 Berhard Limbong. Pengadaan Tanah Untuk Pembangun: Regulasi, Kompensasi, Penegakan 

Hukum. Jakarta, 2011. Hal. 5 
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yang berlaku secara Nasional Indonesia termasuk untuk Pemerintah Kota 

Palembang yang mengacu pada: 

Pasal 2 ayat (1) dan (3) UUPA yang menyatakan:  

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu 

pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat; 

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut 

pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar 

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahterean dan 

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

 

Untuk itu negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini 

harus mengedepankan prinip kemanusiaan, demokratis, dan adil yang menjamin 

perlindungan atas hak rakyat terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bagian 

pembukaan yaitu, menimbang yang menyatakan:“b. bahwa untuk menjamin 

terselenggaranya pembangunan kepentingan umum, diperlukan tanah yang 

pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, 

demokratis, dan adil.” 

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

dilaksanakan oleh pemerintah melalui beberapa mekanisme yaitu tertuang pada 
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Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu: 

a. perencanaan; 

b. persiapan; 

c. pelaksanaan; dan 

d. penyerahan hasil. 

 

Kemudian pemerintah membuat tim inventarisasi tanah yang akan 

digunakan sebagai objek pengadaan tanah. Tim persiapan dalam penentuan 

tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan oleh pemerintah ini 

kemudian melalui suatu mekanisme persiapan pengadaan tanah terdapat pada 

dasar perencanaan pengadaaan tanah Pasal 8 Peraturan Presiden nomor 71 

tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum yang menyatakan: 

(1) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah 

setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). 

(2) Dalam melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja. 

 

 

Karena proses pengadaan tanah tidak mungkin pernah terlepas dari 

masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap 

segala keterangan dan data-data yang diajukan dalam mengadakan taksiran 

ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan 
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besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian 

dilanjutkan dengan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang 

bersangkutan. Pengertian ganti rugi ini ada pada Pasal 1 Angka 10 Peraturan 

Presiden tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum yang isinya: “Ganti kerugian adalah penggantian yang 

layak dan adil kepada pihak yang berhak.” 

 

Ganti rugi bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini diatur 

menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum yang 

menyatakan: 7“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan 

dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.” Pihak yang berhak 

menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan: 

“pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek 

pengadaan tanah.” 

Pihak yang menguasai berhak atas ganti rugi atas pengadaan tanah 

sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum yang menyatakan: 

                                                             
7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum 
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(1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa 

perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan sosial, badan keagamaan, 

atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan 

Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pihak 

yang Berhak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : 

 

a. Pemegang hak atas tanah; 

b. Pemegang hak pengelolaan; 

c. Nadzir untuk tanah wakaf; 

d. Pemilik tanah bekas milik adat; 

e. Masyarakat hukum adat; 

f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; 

g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau 

h. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan 

tanah. 

 

Kemudian pihak yang menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum yang menyatakan: 

 

(1) Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan 

hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang 

secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara 

tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau 

memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuktikan dengan alat bukti, berupa: 

a. Sertipikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya; 

b. Surat sewa-menyewa tanah; 

c. Surat keputusan penerima obyek tanah landreform; 

d. Surat ijin garapan/membuka tanah; atau 

e. Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti. 
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Menurut Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum menyatakan pihak yang menguasai tanah adalah: 

(1) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan 

tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h 

berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, 

atau instansi pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh 

pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas 

bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

(2) Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan 

dengan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 

dengan alat bukti berupa: 

a. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan; 

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau 

c. Bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air 

minum, dalam 1 (satu) bulan terakhir. 

 

Pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan umum dewasa ini 

menuntut adanya pemenuhan kebutuhan akan pengadaan tanah secara cepat. 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden 65 

tahun 2006 yang merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Presiden 36 

tahun 2005 yang mengatur Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

Demi Kepentingan Umum menjadi satu dari payung hukum bagi pemerintah 

dalam mempermudah penyediaan tanah untuk pembangunan tersebut. Melalui 

kebijakan tersebut, melalui mekanisme pencabutan hak satas tanah tersebut, 
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pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tanah milik masyarakat 

yang secara kebetualan dibutuhkan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.8 

Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, 

serta pemanfaatan tanah sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan: inventarisasi dan 

identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:  

a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan 

b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. 

 

MEKANISME PENGADAAN TANAH MASYARAKAT/MUSYAWARAH 

Tata Cara Pengadaan Tanah, Mengenai Tata Cara Pengadaan Tanah Ini Terbagi 

Dalam Beberapa Tahap, yaitu: 

1. pembentukan panitia pengadaan 

tanah (P2T) 

7. Putusan P2T tentang bentuk dan/ 

atau besarnya ganti rugi. 

2. penyuluhan 8. pembayaran ganti rugi  

3. identifikasi dan inventarisasi 9. pelepasan hak 

                                                             
8 Bernhard Limbong. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi 

Penegakan Hukum. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011. Hal. 225 
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4. penunjukan lembaga/tim peniliai 

harga tanah 

10. pengurusan hak atas tanah  

5. penilaian 11. pelaksanaan pembangunan fisik 

dapat dimulia setelah pelepasan hak-

hak atas tanah dan/atau tanaman atau 

telah ditetapkan ganti rugi di PN 

setempat 

6. musyawarah 12. evaluasi dan supervise 

 

Kemudian pendataan awal lokasi rencana pembangunan diatur pada  

Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang 

menyatakan: Pendataan Awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal 

Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.9 

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling 

mendasar karena disamping memiliki nilai ekonomis tanah juga memiliki nilai 

sosial. Kepentingan umum apabila dikaji lebih dalam maka dapat kita ketahui 

                                                             
9 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
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bahwa kebenaran atas tanah yaitu di samping memiliki nilai ekonomis, tanah juga 

memiliki nilai sosial yang berarti hak atas tanah adalah mutlak. Tanahmemiliki 

nilai sosial, namun pada tanah tetap dapat dilekati hak perseorangan yang 

menjadikannya memiliki nilai ekonomis,nilai sosial yang ada pada tanah 

menjadikannya melekat hak masyarakat yang karena itu terdapat hak kepentingan 

umum yang menjadikan kepentingan pribadi atas tanah dapat dikorbankan. 

Kewajiban negara adalah untuk menjamin hak-hak milik masyarakat 

baik secara perseorangan maupun secara umum, untuk itu dalam pemenuhan 

kewajiban tersebut yaitu menjamin kepastian hukum kemudian menjadi hal yang 

penting dan membutuhkan suatu aturan khusus untuk mengaturnya, maka dari itu 

pemerintah melakukan penetapan untuk menjamin hak-hak tersebut dengan 

menetapkan suatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok 

Agraria (selanjutnya akan disingkat UUPA) dan ditunjang oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan menjadi 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai 

kepastian hukum bagi masyarakat. 

Secara filosofis tanah tidak diberikan kepada perorangan. Jadi tidak 

benar seseorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia 

hanya menjual jasa memeliharan dan menjaga tanah itu selama tanah itu 

dikuasainya.10 Karena kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada 

                                                             
10 Soedaryo Soemin. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 1993. Hal. 

82 
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masyarakat merupakan satu dari kewajiban pemerintah untuk melindungi usaha 

yang telah dilakukan masyarakat dalam melakukan pengelolaan tanah yang 

menjadikan usaha pengelolaan atas tanah ini menjadi kewajiban pemerintah 

dalam hal perlindungannya dengan memberikan kepastian hukum berupa hak 

milik atas tanah yang dilimpahkan dari negara kepada pemegangnya agar apabila 

terjadi perebutan hak atas tanah secara hak kepemilikkan atas suatu lahan tanah 

tersebut tetap menjadi hak milik orang yang tepat dengan menjunjung asas 

keadilan hukum. 

Kewenangan pelaksanaan yang dilimpahkan dari negara kepada 

pemegangnya ini apabila kita lihat dalam penerapannya diatur oleh undang-

undang yaitu Pasal 16 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria 

disingkat UUPA diatur hak-hak atas tanah yang diberikan kepada warga 

negaranya berupa yang paling utama terdiri atas: 

“hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, 

hak membuka tanah, hak untuk memungut hasil hutan, dan hak-hak 

lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan 

ditetapkan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagaimana disebutakan dalam pasal 53 UUPA.” 

 

Oleh karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks inilah 

pembuktian tanah secara adat tidak dapat lagi dipergunakan secara maksimal, 

sehingga pemerintah untuk mengatasi hal ini dengan tetap mengacu pada 

hukum adatdalam menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah 
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masyarakat mengatur bahwa hak kepemilikkan atas tanah harus didaftarkan 

serta pembuktiannya yang diatur di dalam undang-undang sebagaimana 

tertuang pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

TentangPokok-Pokok Agraria: 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralilhan hak-hak 

tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat. 

 

Penjaminan kepastian hukum oleh pemerintah kepada masyarakat ini 

kemudian tidak serta merta menghilangkan kewajiban pemerintah terhadap 

masyarakat secara secara umum yang dapat berupa pembangunan untuk 

kepentingan umum.Pada awalnyakegiatan pembangunan untuk kepentingan 

umum ini dilakukan dengan menggunakan tanah negara, namun karena 

terbatasnya tanah negara dengan kebutuhan akan pembangunan untuk 

kepentingan umum yang terus meningkat pula menjadi awal dibuat kebijakan 

untuk melakukan pembangunan menggunakan tanah masyarakat yang telah 

dilekati dengan suatu hak atas tanah. Pada masa sekarang ini sangat sulit untuk 

melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara karena 

itulah sebagai jalan keluar agar pemerintah dapat memenuhi kewajibannya 

terhadap masyarakat secara perseorangan dan secara luas adalah dengan cara 
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melakukan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak 

hanya dapat berupa uang, tetapi dapat juga berupa tanah atau fasilitas-fasilitas 

lainnya merupakan satu dari kewajiban negara yang harus dipenuhi yaitu untuk 

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

negaranya yang dijamin berdasarkan undang-undang dan peraturan presiden. 

Peraturan yang mengatur tentang kepemilikan tanah tersebut menjadi 

satu dari penyebab terjadinya nilai ekonomis hak atas tanah menjadi berbeda 

dengan hak yang melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang 

diberikan atas tanah tersebut juga berapa besar yang harus diterima dengan 

adanya perbedaan pada hak tersebut.  

Namun mekanisme pengadaan tanah secara musyawarah ini yang 

seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan 

besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat dan karenannya 

dengan alasan untuk kepentingan umum, panitia pengadaan tanah dapat 

menentukan secara sepihak besarnya ganti kerugian dan menitipkannya ke 

pengadilan negeri setempat melalui proses konsinyasi. 

Konsinyasi adalah penitipan ganti rugi di pengadilan untuk pengadaan 

tanah bagi kepentingan umum yang diikuti dengan pembayaran secara tunai, 

dilakukan bila ada pihak yang menolak besaran ganti rugi, pemilik tidak 

diketahui keberadaannya, atau objek sedang menjadi objek perkara.11 

                                                             
11http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/21/164432326/sistem.konsinyasi.jadi.solusi.pemb

ebasan.lahan.untuk.proyek.umum, diakses pada tanggal 14 September 2017 Pukul 14:09 WIB 

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/21/164432326/sistem.konsinyasi.jadi.solusi.pembebasan.lahan.untuk.proyek.umum
http://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/21/164432326/sistem.konsinyasi.jadi.solusi.pembebasan.lahan.untuk.proyek.umum
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Penggunaan konsinyasi sebagai alternatif penyelesaian ganti rugi 

dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukan uraian-

uraian yang lebih jelas. Konsinyasi itu sendiri sebenarnya telah diatur di dalam 

beberapa peraturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan 

juga beberapa peraturan lain, namun hanya secara singkat saja, tidak ada 

peraturan yang mengatur tentang konsinyasi khususnya mengenai konsinyasi 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dalam perkembangannya telah 

menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa dalam hal ganti rugi. 

Alasan dilakukannya konsinyasi diatur dalam Pasal 86 ayat (3) 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan:  

Penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dalam hal : 

a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian 

berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke 

pengadilan; 

b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian 

berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; atau 

d. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian: 

1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 

2. Masih dipersengketakan pemiliknya; 

3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 

4. Menjadi jaminan bank.” 

 

Apabila pengadaan tanah melalui cara musyawarah tidak mendapatkan 

jalan keluar antara  pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, sedangkan 
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tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, maka dapat ditempuh 

dengan cara pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas 

Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya yang menyatakan:12 

“untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara 

serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan 

pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah 

mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang 

bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah serta benda-benda yang 

ada di atasnya.” 

 

Dimana pasal ini mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang berisi:“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.” 

 

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumuntuk 

melindungi kepentingan umum yang merupakan kepentingan bangsa dan negara 

serta kepentingan bersama dari rakyat dalam pemenuhannya juga menentukan 

pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada Pengadaan Tanah diatur 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan:“Pihak yang 

berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah 

                                                             
12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan 

Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya 
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untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

 

Demi menjamin terlaksananya mekanisme pengadaan tanah pada pasal 

tersebut, maka diatur kembali pula tentang kewajiban pihak yang berhak dan 

pihak yang menguasai objek yang tujuannya menegaskan bahwa pihak yang 

berhak dan pihak yang menguasai objek wajib untuk mematuhi putusan 

pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 8 

yang menyatakan:“Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai objek 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam 

undang-undang ini.” 

 

Pada prakteknya hal ini ditemukan dalam proyek pembangunan 

jembatan layang Jakabaring di kota Palembang yang pembangunannya 

menjaditerhambat meski pengerjaannya sudah berjalan. Selain menunggu 

anggaran dana yang belum cair, terhentinya pengerjaan proyek pembangunan 

fly over jakabaring juga diakibatkan pembebasan lahan yang belum tuntas 

sepenuhnya. Akibatnya pengerjaan tahap awal yang ditargetkan selesai pada 

bagian bawah, tidak semuanya bisa diselesaikan.13 

Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi 

pembangunan jembatan layang jakabaring yang telah mencapai kata sepakat 

                                                             
13http://www.palembang.tribunnews.com/2014/03/04/fly-over-jakabaring-terhambat-

pembebasan-lahan-dan-anggaran diakses pada tanggal 27 Agustus 2017 Pukul 13:27 WIB 

http://www.palembang.tribunnews.com/2014/03/04/fly-over-jakabaring-terhambat-pembebasan-lahan-dan-anggaran
http://www.palembang.tribunnews.com/2014/03/04/fly-over-jakabaring-terhambat-pembebasan-lahan-dan-anggaran
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terhadap bentuk dan harga antara pemerintah dan masyarakat pemilik tanah 

yang telah dilakukan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengadaan tanah 

berikutnya, yaitu pembayaran atas ganti kerugian pengadaan tanah, karena 

sebelum terjadinya pembayaran atas ganti rugi tersebut terjadi gugatan ke 

pengadilan dari pihak ke tiga yang menyatakan bahwa pihak ke tigalah yang 

merupakan pemilik tanah tersebut dan menjadikannya pihak yang paling berhak 

atas uang ganti kerugian dari pemerintah untuk pengadaan tanah bagi 

pembangunan kepentingan umum jembatan layang jakabaring kota Palembang. 

Kondisi tanah yang sedang menjadi objek perkara di pengadilan 

menjadikan objek pengadaan tanah teresebut yang menjadi salah satu objek 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang 

pelaksanaan ganti ruginya dilakukan menggunakan penyelesaian secara 

konsinyasi berdasarkan Pasal 86 ayat (3) huruf d  angka 1 yaitu sedang menjadi 

objek perkara di pengadilan.14 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memutuskan untuk memilih 

alas hak untuk pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah sebagai masalah 

yang diambil untuk penulisan ilmiah dengan judul “alas hak untukpembayaran  

ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

jembatan layang jakabaring, kota palembang”. 

 

                                                             
14 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pengadaan 

tanah untuk kepentingan membangun fasilitas yang diperuntukkan bagi 

kepentingan umum kadang kala harus mengalihkan tanah tersebut dari yang 

menguasainya, dalam kaitannya dengan hal itu: 

1. Apakah alat bukti yang sah menurut hukumuntuk menyatakan pihak yang 

menguasai tanah tersebut memang berhak untuk mendapatkan ganti rugi? 

2. Siapakah yang berhak atas pembayaran ganti rugi pengadaan tanah dalam 

sengketa antara Halene dan Senny melawan M. Yusuf dan tergugat lainnya 

berdasarkan putusan hakim? 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian ini 

mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut : 

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pengadaan 

tanah untuk kepentingan membangun fasilitas yang diperuntukkan bagi 
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kepentingan umum kadang kala harus mengalihkan tanah tersebut dari yang 

menguasainya. 

1. Mengetahui alat bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan pihak 

yang menguasai tanah tersebut memang berhak untuk mendapatkan ganti 

rugi. 

2. Mengetahui siapa yang berhak atas pembayaran ganti rugi pengadaan tanah 

dalam sengketa antara Halene dan Senny melawan M. Yusuf dan tergugat 

lainnya berdasarkan putusan hakim. 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan uraian di atas diharapkan memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat teoritis, dibidang akademis dapat memberikan manfaat dalam 

ilmu hukum khususnya sebagai bahan penegak hukum, bahan literatur 

belajar, mengajar, bahan penelitian lanjutan bagi penelitian lain. Selain itu 

diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan yang berguna dan 

menambah wawasan serta pengetahuan dikalangan mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya di dalam memahami permasalahan yang 

terjadi di masyarakat khusunya di bidang alas hak untuk pembayaran ganti 
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rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan layang 

jakabaring. 

2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

masyarakat yang berguna menambah wawasan dibidang hukum mengenai 

alas hak untuk pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan jembatan layang jakabaring. 

E. RUANG LINGKUP 

Penulisan skripsi ini dibatasi oleh penulis dengan ruang lingkup 

pembahasan alas hak untuk pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah 

untuk pembangunan jembatan layang jakabaring. 

 

 

F. KERANGKA KONSEP/LANDASAN TEORI 

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu 

konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, akan tetapi merupakan 

abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, 
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sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan 

dalam fakta tersebut.15 

Landasan teori yang digunakan pada penulisan skripsi ini mengacu 

pada konsep tiga ide unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav 

Radbruch pada saat Perang Dunia ke-II. Penggunaan dasar hukum milik Gustav 

Radbruch sebagai landasan teori penyusunan skripsi ini dikarenakan pada ide 

unsur dasar hukumRadbruchterkandung tiga tujuan hukum yaitu keadilan; 

kemanfaatan; dan kepastian hukum yangmemiliki tujuan baik, namunmeskipun 

memiliki tujuan baik pada pemenuhannya dijelaskan tidak menjamin tidak akan 

adanya pertentangan yang akan terjadi dalam pelaksanaannya terutama 

penerapannya pada kepentingan yang menyangkut hak dan kewajiban milik 

pribadi dan msyarakat. Pertentangan antara ketiga tujuan hukum ini lah yang 

untuk mengurangi kerugian yang akan terjadi, maka Gustav Radbruch 

mengemukakan asas prioritas miliknya, berikut penjelasannya:16 

Gustav Radbruch adalah seorang filsof hukum dan seorang legal 

scholar dari Jerman yang terkemuka, mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar 

hukum. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar 

diidentikkan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga tujuan tersebut adalah 

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 

                                                             
15 Soerjono Soekanto. Pengantar Peneliltian Hukum. Jakarta: UI-Press.198. Hlm. 133 
16 http://www.sharingaboutlawina.blogspot.co.id/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-

radbruch.html?m=1, diakses tanggal 10 November 2017 Pukul 19.23 WIB 
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Faktanya apakah ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak 

menimbulkan masalah. Karena tidak jarang antara kepastian hukum terjadi 

benturan dengan keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan 

kemanfaatan, dan benturan antara keadilan dengan kepastian hukum. Dapat 

diambil contoh dalam sebuah perkara hukum, kalau hakim diharuskan 

mengambil keputusan yang adil maka rasa adil dari pihak lain tentu akan 

dikorbankan. Jika ingin menegakkan keadilan maka tentu kemanfaatan dan 

kepastian hukum harus dikorbankan. Meskipun memang antara penggugat dan 

tergugat memiliki nilai atau rasa adil yang berbeda-beda. Keadilan bisa saja 

lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Maka 

atas teorinya Gustav Radbruch mengajarkan adanya  skala prioritas yang harus 

dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, 

dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai 

sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum 

mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban 

antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan 

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara 

kepastian hukum. 

Hukum merupakan kumpulan aturan yang tertata dalam bentuk sebuah 

sistem yang membatasi ruang gerak tingkah laku manusia sebagai subjek 

hukum tentanga hal-hal yang bisa dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam 
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kehidupan bermasyarakat, yang apabila aturan tersebut dilanggar maka akan 

mendapat sanksi. 

Dengan uraian antara tujuan dan hukum dapat diambil kesimpulan 

tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan 

memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan 

mengatur masyarakat. 

Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai tujuan hukum yang 

dikemukakan Gustav Radbruch maka perlu dikaji lebih dahulu beberapa 

pendapat ahli mengenai tujuan hukum, diantaranya: 

1. Wirjono Prodjodikoro 

Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata 

tertib dalam masyarakat. 

2. Subekti 

Tujuan hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah 

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya, dengan cara 

menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. 

3. Apeldoorn 

Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara 

damai dan adil. 

4. Aristoteles 
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Tujuan hukum menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum 

ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa 

yang tidak adil. 

5. Jeremy Bentham 

Hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. 

6. Van Kan 

Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya 

kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. 

7. Rusli Effendy 

Tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu: 

a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik 

beratkan pada segi kepastian hukum. 

b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum 

dititikberatkan pada segi keadilan. 

c. Dari sudut pandang sosiologis hukum, maka tujuan hukum 

dititikberatkan pada segi kemanfaatan. 

Adapun tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum  secara 

universal, dapat dilihat dari tiga aliran konvensional: 

1. Aliran Etis  
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Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan yang 

ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan yang tidak adil. 

Hukum bertujuan untuk merealisir atau mewujudkan keadilan. 

2. Aliran Utilistis 

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau 

kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagai umat manusia dan warga 

masyarakat dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (ajaran moral 

praktis). 

3. Aliran Yuridis Dogmatik 

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, 

karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan 

mampu mempertahankan ketertiban.Kepastian hukum adalah syarat 

mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan 

alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian 

hukum. 

Berbicara tentang tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav 

Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan  sebagai tiga 

nilai dasar tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Tujuan hukum adalah sekaligus keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, 

maka faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak jarang antara 

kepastian hukum berbenturan dengan dengan kemanfaatan, antara keadilan 
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berbenturan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan berbenturan dengan 

kemanfaatan. Dalam penerapannya tentu hal ini akan memberikan arti yang 

berbeda keadilan yang berbeda untuk tergugat dan penggugat ketika hakim 

membuat keputusan. Dalam hal ini bisa saja akan berdampak pada kemanfaatan 

bagi masyarakat luas. Tetapi ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus 

dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan 

dikorbankannya. Maka keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan 

sangat sulit untuk ditegakkan secara bersama. 

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga 

menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas 

prioritas yang  telah dikemukakan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam 

masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. 

Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata di bawah keadilan. 

Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proses 

penegakkan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan. 

Faktanya di lapangan ketiga tujuan hukum yang ditelurkan Gustav 

Radbruch tetap saja ada pertentangan, maka demi tercapainya tujuan hukum 

yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan , dan ketertiban dalam 

masyarakat. Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav 

Radbruch dapat dijadikan pedoman. Terutama dengan kondisi masyarakat 

Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang 
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mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab 

persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan penerapan asas 

prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketentraman dan kedamaian 

manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat. 

 

 

G. METODE PENELITIAN 

 

1. Tipe Penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum 

yuridis empiris yaitu melihat dari sisi sosiologi hukum dengan cara melihat 

kenyataan hukum di dalalm masyarakat.17 Penulis memilih menggunakan tipe 

penulisan ini karena untuk mengetahui dengan jelas alas hak untuk 

pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan 

layang jakabaring. Penulis butuh untuk melakukan penelitian data-data 

langsung di lapangan dan menelusuri bahan-bahan pustaka, literatur dan data-

data yang mendukung dalam proses penelitian skripsi ini. 

2. Pendekatan Penelitian  

Dalam skripsi ini digunakan dua pendekatan, yaitu: 

                                                             
17 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, edisi I, cetakkan ke-5. Jakarta: Sinar Grafika, 

2011. Hal. 105 



41 
 

 
 

a. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 

dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting karena pemahaman 

terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat 

menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan isu hukum yang  dihadapi. Pandangan dan doktrin juga 

akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian 

hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan 

permasalahan.18 

b. Pendekatan Studi Kasus 

Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan dengan 

memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.19 

 

3. Data Penelitian dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan 

melalui wawancara dan tanya jawab secara mendalam terhadap pihak-

pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dalam skripsi ini 

                                                             
18 Anonim dalam Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif. Diakses melalui 

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/, pada 

tanggal 16 November 2017 Pukul 8.33 
19 Erna Febru Aries S dalam Metode Penelitian Studi Kasus. Diakses melalui 

https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/metode-penelitian-studi-kasus/, pada tanggal 16 

November 2017 Pukul 8:40 
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membahas permasalahan mengenai Alas Hak Untuk Pembayaran Ganti 

Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan Layang 

Jakabaring. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara 

menganalisis bahan kepustakaan atau literatur dan dokumentasi yang 

berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh melalui wawancara, yaitu penulis melakukan 

wawancara atau tanya jawab guna memperoleh data langsung secara terstruktur 

dengan instansi atau pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan yang 

akan penulis bahas, dan suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih 

dahulu pada sampel yang telah ditentukan atau didapat.20 

Wawancara akan dilakukan dengan: 

a. Pengadilan Negeri Kota Palembang. 

b. Pihak penggugat. 

c. Pihak tergugat. 

                                                             
20 Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju, 

2008. Hlm. 167 
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d. Masyarakat setempat. 

Studi dokumen dan bahan pustaka, yaitu: penulis melakukan penelitian terhadap 

dokumen dengan mencari; mengumpulkan; dan mempelajari literatur-literatur 

berupa buku-buku, artikel-artikel, majalah dan peraturan perundang-

undanganyang erat kaitannya dengan obyek penelitian dan untuk memperoleh 

informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah murni.21 

 

a. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah semua data berhasil 

dikumpulkan.22 

1. Pengelolahan Data 

Dalam penelitian hukum normatif yang didukung dengan 

penelitian hukum empiris ini, pengelolaha data berupa membaca dan 

menyusun kembali data-data yang berhasil diperoleh dari bahan-bahan 

pustaka, hasil wawancara dan literatirur-literatur tentang perlindungan 

hukum tentang alas hak untuk pembayaran ganti rugi bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum. Kemudian dilakukan proses editing yang 

meliputi memperbaiki jawaban yang kurang jelas, meneliti kelengkapan 

jawaban, mencocokkan dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan 

yang lain serta kegiatan lain guna melengkapi dan menyempurnakan 

jawaban dari narasumber. 

2. Analisis Data 

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dan diolah 

tadi dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti 

diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis 

untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan. 

 

                                                             
21 Tia Pratiwi. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebagai Native Speaker 

pada Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris di Kota Palembang. Palembang: Tugas Akhir Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya, 2011. Hal. 8 
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjajuan Singkat. 

PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001. hlm.81. 
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b. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk membantu pengumpulan 

data bagi penulisan skripsi ini antara lain: 

a. Pengadilan Negeri Kota Palembang, Jalan Kapten A. Rivai, Sumatera 

Selatan 

b. Badan Pertanahan Nasional 

 

1. Penentuan Responden dan Sample 

Adapun cara penentuan responden dan sampel, penulis 

menggunakan cara purposive sampling. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 

tetapi berdasarkan adanya tujuan tertentu. Purposive sampling adalah 

teknik penenutan sampel dengan pertimbangan tertentu.  Dalam hal ini 

penulis mengambil sampel berdasarkan pengamatan. Populasinya adalah 

orang yang tahu baik mengenai objek penelitian.23 

Data yang digunakan untuk data sekunder, dimana pengumpulan 

data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan 

yang sudah berbentuk tertulis yang disebut dengan “bahan hukum”. 

                                                             
23Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 

2010. Hal. 168 
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Dalam penelitian ini teknik pengelolaan bahan penelitian yang digunakan 

adalah editing. Editing adalah merupakan proes penelitian kembali 

terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para 

pencari data. 

Studi dokumen dan bahan pustaka, yaitu: penulis melakukan 

penelitian terhadap alas hak atas pengadaan tanah bagi pembangunan 

jembatan layang jakabaring dengan cara mencari, mengumpulkan, dan 

mempelajari alas hak atas pembayaran ganti rugi pengadaan tanah bagi 

pembangunan jembatan layang jakabaring yang erat kaitannya dengan 

obyek penelitian dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk 

ketentuan formal dan data melalui naskah murni. 

 

2. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika 

induktif. Yaitu peneliti menjumpai suatu fakta tertentu atau mereka sebut 

sebagai gejala. Dari fakta atau gejala ini kemudian dicoba untuk 

diabstraksikan dan dicari prinsip-prinsip atau apa yang telah dikuasainya 

untuk dibangun sebuah hipotesis. Jika telah terbangun hipotesis, 
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dikumpulkan fakta-fakta atau gejala serupa dengan yang dijumpai 

pertama. Inilah kemudian yang disebut data yang dianalisis dan diolah.24 

 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika Penulisan Tesis Penulisan hasil penelitian ini akan 

diuraikan dalam empat bab, yakni bab I, bab II, bab III, dan bab IV. Dari bab–

bab tersebut kemudian diuraiakan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan. 

Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh 

dalam rangka kegiatian Penelitian Penulisan bab-bab tersebut selengkapnya 

adalah sebagai berikut : 

Judul : “ALAS HAK UNTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI 

DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 

JEMBATAN LAYANG JAKABARING” 

BAB I : PENDULUHAN 

Merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan n sistimatika penulisan hasil 

penelitian dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat selalu mengacu dan 

berjalan sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya. 

                                                             
24 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit., hlm. 85. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, 

Merupakan uraian sistematis bahan pustaka yang akan 

dijadikankerangka teori yang dipergunkan dalam penelitian ini 

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN, 

Merupakan data Hasil Penelitian yang telah dilakukan dan 

Pembahasanmerupakan bahan tentang analisis terhadap bahan penelitian yang 

dilakukanselama penelitian berlangsung, guna mendapatkan jawaban atas 

masalah-masalahyang telah dirumuskan serta dipaparkan dalam sub-sub bab. 

 

BAB IV : PENUTUP , 

Merupakan bab yang berisi Simpulan dan Saran-Saran. 

 

 

 

 

 


