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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada saat sekarang ini, negara Indonesia sedang giat-giatnya 

melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan 

rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) , Alinea ke 4, yaitu : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tunpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ke dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasar kepada ; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

 

Tujuan negara tersebut, pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan suatu 

masyarakat yang adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan 

bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan 

dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 

Indonesia merupakan negara agraris, dan penduduknya sebagian besar 

hidupnya tergantung pada pertanian, oleh karena itu dapat dimengerti bahwa 
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masalah-masalah pertanahan sangat menarik perhatian, pertanahan merupakan 

salah satu permasalahan yang sangat penting serta peranannya demi keberhasilan 

pembangunan bangsa. 

Bagi rakyat Indonesia tanah dianggap sebagai sesuatu yang keramat dan 

mempunyai hubungan yang magic religius. Dengan kenyataan yang demikian ini, 

maka mereka tidak mudah untuk melepaskan hubungan dengan tanah miliknya 

dan tidak jarang pula bahwa sikap hidup yang demikian sering menimbulkan 

berbagai kesulitan dan permasalahan, apalagi bila tanah yang dimiliki atau 

dikuasai akan digusur untuk kepentingan pembangunan.  

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). 

Penegasan lebih lanjut tentang hal itu diwujudkan dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on 

Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya).
1
 Sesuai dengan sifatnya yang multidimensi dan 

sarat dengan persoalan keadilan, permasalahan tentang dan sekitar tanah seakan 

tidak pernah surut. Seiring dengan hal itu, gagasan atau pemikiran tentang 

pertanahan juga terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan 

masyarakat sebagai dampak dari perkembangan di bidang politik, ekonomi dan 

sosial budaya. 

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus 

memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social 

asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat 

                                                           
1
 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 

Kompas, Jakarta, 2008, hlm. vii. 



 

3 
 

untuk hidup dan kehidupan, sedangkan capital asset tanah merupakan faktor 

modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat 

penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi.
2
  

Sebagai karunia Tuhan sekaligus sumber daya alam yang strategis bagi 

bangsa, negara, dan rakyat, tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai 

kesejahteraan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu campur tangan negara untuk 

ikut mengaturnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusional sebagaimana 

tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945, yang berbunyi: 

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Tanah sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang untuk 

kehidupan dengan segala kegiatannya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai 

suatu bangsa, tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara. Oleh 

karena itu tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan bersifat 

magis religius, yang harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Selain 

itu, tanah juga dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam 

lingkungan masyarakat. 

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tanah telah menjadi salah satu 

bagian dari pembangunan hukum yang menarik. Hal ini terutama karena 

sumberdaya tanah langsung menyentuh kebutuhan hidup dan kehidupan manusia 

dalam segala lapisan masyarakat, baik sebagai individu, anggota masyarakat dan 

sebagai suatu bangsa. 

                                                           
2
 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia 

Publishing, Malang, 2007, hlm. 1. 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (UUPA) yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 

33 ayat (3) UUDNRI 1945, merupakan kenyataan hukum dalam menjelaskan 

tujuan dari tanah sebagai social asset dan capital asset. Sebagai undang-undang 

nasional pertama yang dihasilkan 15 (lima belas) tahun setelah kemerdekaan RI, 

ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal UUPA merupakan perwujudan dari 

sila-sila Pancasila. 

Dalam suasana pembangunan seperti saat sekarang ini, jumlah kebutuhan 

tanah untuk lahan pembangunan semakin meningkat. Kegiatan-kegiatan 

pembangunan terutama sekali pembangunan dibidang materiil, baik di kota 

maupun di pedesaan banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat 

penampungan kegiatan pembangunan. Pembangunan gedung sekolah, pasar, 

kantor, projek pembuatan dan pelebaran jalan, semuanya memerlukan tanah 

sebagai sarana paling utama.
3
 

Untuk menggunakan tanah hak milik dalam kepentingan pembangunan 

yang menunjang kepentingan umum tidak begitu mudah. Pada sisi lain Negara 

harus terus melakukan pembangunan yang membutuhkan tanah. Tanah yang 

dibutuhkan dapat berasal dari tanah negara, tanah desa, Badan Usaha Milik 

Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) atau berasal dari milik penduduk. Hal ini 

seperti dilakukan pada pengadaan tanah untuk pembangunan wadul Logung 

Kudus antara tahun 2009-2011. Oleh karena itu perlu perencanaan dan proses 

pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu 

melalui pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan pemberian ganti rugi atas 

                                                           
3
 Abdurahman, Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia, 

Alumni, Bandung, 1987, hlm. 13. 
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dasar musyawarah oleh pemerintah yang membutuhkan kepada yang berhak yaitu 

pemilik tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan  Peraturan Presiden 

Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 

Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. Kedua perpres ini secara teknis dilaksanakan dengan 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (PKBPN-RI) 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 

36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan 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 

Kepentingan Umum. 

Pada waktu perpres tersebut di atas dilaksanakan, banyak menimbulkan 

konflik pertanahan antar masyarakat pemilik tanah yang digunakan untuk 

kepentingan umum dengan pemerintah. Oleh karena itu diterbitkan peraturaan 

perundaang-undangan yang lebih menjamin terselenggaranya pembangunan 

untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan 

dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.  

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, yang dilaksanakan dengan Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
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Untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini sekaligus mencabut kedua 

perpres tersebut di atas. 

Pengertian pengadaan tanah, kepentingan umum, pelepasan atau 

penyerahan dan ganti rugi dapat diberikan sebagai berikut:  Pengadaan tanah 

adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti 

rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 65 

Tahun 2006). Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 

memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (Pasal 1 angka 

2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

menekankan pada ganti rugi yang diberikan harus layak dan adil yang diberikan 

kepada pemilik atau kepada yang berhak. 

Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan 

masyarakat (Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 36 Tahun 2005). Kepentingan umum 

adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh 

pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1 

angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). Pengertian kepentingan umum 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai arti yang lebih luas 

karena lebih mencerminkan Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945, yaitu kepentingan 

bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan 

digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan 

hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang 

dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. (Pasal 1 

angka 6 Perpres Nomor 36 Tahun 2005). Pelepasan Hak adalah kegiatan 
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pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui 

Lembaga Pertanahan ( Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). 

Undang-undang ini menekankan cara pelepasan hak yang dilakukan oleh instansi 

yang berwenang. 

Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik 

dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai 

tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 

tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat 

kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah (Pasal 1 angka 11 

Perpres Nomor 36 Tahun 2005). Ganti rugi adalah penggantian yang layak dan 

adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah (Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang Nomnor 2 Tahun 2012). 

Dilihat dari tujuan hukum, kedua pasal tersebut di atas sudah bagus jika 

implementasiannya dilaksanakan dengan konsekuen dan konsisten. Menurut 

utilitarianism atau aliran kemanfaatan, tujuan hukum adalah memberikan 

kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat 

yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga 

negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.
4
 

Dapat disimpulkan bahwa utilitarianism berpendapat: hukum sebagai alat untuk 

mensejahterakan umat manusia. 

Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 

tidak disinggung mengenai pemberian ganti rugi yang layak dan adil sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kepada yang berhak 

                                                           
4
 Dardji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ; Dari Klasik sampai 

Postmoderenisme, Edisi lengkap, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jogyakarta, 2011, 

hlm. 159.  
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atau pemiliknya, sebagai pemberian rasa penghormatan. Namun dalam kedua 

perpres ini disebutkan bahwa pemberian ganti rugi “yang dapat” memberikan 

kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi 

sebelum terkena pengadaan tanah.  

Kata “yang dapat” menunjukkan arti bahwa tidak ada kewajiban atau 

keharusan bagi pemerintah yang melakukan pengadaan tanah untuk memberikan 

ganti rugi yang layak dan adil sehingga bekas pemilik penerima ganti rugi dapat 

memperoleh kehidupan yang lebih baik. Secara hukum (baca undang-undang) 

memang de formal suatu tulisan dimaknai apa adanya, tetapi yang harus diingat, 

bahwa hukum itu mempunyai ruh atau moral atau nurani, dan cakupan ini tidak 

bisa dipisahkan dari kehidupan hukum. Kata “yang dapat.......” mengandung 

pesan moral, bahwa pihak Pemerintah yang membutuhkan tanah untuk 

kepentingan umum, memberikan ganti rugi yang terukur. Maksudnya, paling 

tidak dapat digunakan sebagai sumber penghasilan pengganti yang sama pada saat 

sebelum tanahnya dilepas untuk digunakan kepentingan umum, dalam hal ini 

waduk Logung. 

Dalam Pasal 12 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan bahwa ganti 

rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk 1) hak atas tanah; 2) 

bangunan; 3) tanaman; dan 4) benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa: 1) uang; 

dan/atau 2) tanah pengganti; dan/atau 3) pemukiman kembali.  

Sebagai penghormatan kepada pemilik, mestinya Pasal 13 ayat (1) 

memberikan prioritas kepada pemilik tanah untuk menentukan bentuk ganti rugi 

yang dikehendaki. Nilai dan manfaatnya juga harus tidak berkurang dari semula 

yang diambil untuk kepentingan umum, sehingga kesejahteraannya pasca 
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pelepasan hak juga tidak menjadi menurun dan bahkan diharapkan akan lebih 

baik kehidupannya. Dengan demikian dapat dihindari bahwa tanah untuk 

kepentingan umum tidak merugikan bekas pemiliknya. Hal ini sesuai dengan 

Indonesia yang menganut paham “negara kesejahteraan” atau “welfare state”.  

Indonesia yang menganut paham negara kesejahteraan, disamping tersirat 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 alinea 4, juga dalam alinea 2. Alinea ini menyebutkan : “Dan perjuangan 

pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia 

dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 

kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur”. Tentu saja dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum, pelaksanaannya harus bersendikan nilai-nilai yang ada dalam pembukaan 

tersebut. 

Berpijak dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat 

ditarik pengertian bahwa pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan 

pembangunan dan kepentingan masyarakat atau dengan pengertian lain wajib 

mengedepankan asas proposionalitas. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang baik (Good 

Governance), maka pemerintah atau negara dalam melakukan kegiatan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum haruslah sesuai dengan asas yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Salah satu 

asas yang digunakan adalah asas proporsionalitas, yaitu Pasal 3 angka 5. 

Dijelaskan bahwa : Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas 
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yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara 

Negara. Hal ini berarti dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 

Pemerintah wajib melaksanakan kewajiban memberikan ganti rugi secara 

proporsional dengan hak atas tanah yang diterimanya. 

Melalui asas proporsionalitas diharapkan kepentingan pembangunan dapat 

benar-benar sejalan dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan pembangunan 

yang memerlukan tanah dapat diperoleh dengan mudah sehingga pelaksanaan 

pembangunan dapat terus berkelanjutan. Hasil pembangunan dapat dirasakan 

sebagai kepentingan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat tepat sasaran. 

Sedangkan pemilik tanah secara suka rela melepas tanahnya karena memperoleh 

ganti rugi secara layak dan adil, sehingga dapat digunakan sebagai modal 

pengganti yang menjadi sumber nafkahnya dengan tidak menurun kualitasnya. 

Asas proposionalitas dalam perkembangannya di Indonesia akhir-akhir ini 

sering menjadi sorotan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya 

perkembangan dinamika masyarakat yang semakin menuntut adanya pelayanan 

yang berkualitas dan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap 

hukum. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Kudus, dalam kaitannya dengan 

pengadaan tanah pada pembangunan Waduk Logung yang terletak di Desa 

Tanjungrejo dan Desa Rejosari serta Desa Kandangmas Kecamatan Dawe. 

Walaupun proses pembangunan Waduk Logung tersebut sudah dilaksanakan, 

namun permasalahan yang berkaitan dengan ganti rugi pengadaan tanahnya terus 

saja berlangsung. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa besaran ganti rugi 

yang ditetapkan sangatlah tidak adil dan kurang proporsional, bahkan masalah ini 

menjadi berlarut-larut yang pada akhirnya menjadikan proses pembangunan 
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Waduk Logung tidak dapat segera dilaksanakan dan kondisi masyarakat sekitar 

menjadi tidak kondusif. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, kiranya dipandang 

perlu dilakukannya penelitian mengenai pelaksanaan asas proporsionalitas dalam 

pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung 

di Kabupaten Kudus melalui bentuk penulisan tesis yang berjudul “Implementasi 

Asas Proporsionalitas Dalam Pemberian Ganti rugi Pada Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

permasalahan yang akan di bahas dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengapa dalam proses pengadaan tanah pada pembangunan Waduk Logung 

di Kabupaten Kudus menimbulkan masalah? 

2. Bagaimanakah implementasi asas proporsionalitas dalam pemberian ganti 

rugi pada pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Kabupaten 

Kudus? 

C. Keaslian Penelitian 

Agar tidak terjadi plagiarisme sehingga keaslian penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan, penulis sudah mengirimkan hasil penelitian ke 

sekretariat Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus untuk dilakukan 

turnity dan hasilnya 17 %. Disamping itu dibandingkan juga dengan penelitian 

sebelumnya yang mengambil tema pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

antara lain : 
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No. Nama 

Penulis 
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2018 

Universitas 

Sebelas Maret 

Solo 

 

 

 

 

 

 

Universitas 

Djuanda 

Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitas 

Ahma Dahlan 

Pekanbaru 

Riau 

Kebijakan 

Pemberian Ganti 

Kerugian Dalam 

Pengadaan Tanah 

Bagi Kepentingan 

Umum 

 

 

 

Asas 

Keseimbangan 

Dalam Pengadaan 

Tanah Bagi 

Pembangunan 

Untuk 

Kepentingan 

Umum Dengan 

Pemberian Ganti 

Untung. 

 

 

Pembayaran Ganti 

Rugi Tanah Jalan 

Tol Pekanbaru 

Kandis 

berdasarkan Asas 

Kepentingan 

Umum 

 

 

 

-Metode Peneitian  Yuridis 

Normatif 

- Ganti   rugi yang layak dan 

adil 

- Penilan dilakukan perbidang 

 

 

 

 

 

-  Pada akhirnya keterpaksaan 

Pemerintah terpaksa karena 

ada Program 

- Penilik Tanah terpaksa 

melepaskan tanah karena 

program 

- Harus tetap ada 

keseimbangan sehingga 

tidak merugikan masyarakat 

 

 

 

 

-  Ganti rugi memang dibayar 

tetapi ada yang dititipkan di 

Pengadilan dan dapat 

diamnil stelah ada Putusan 

Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap 

atau akta perdamaian 

dilampiri pengantar dari 

ketua pengadaan tanah BPN. 

 

 

 

 

Jika dibandingkan dengan tulisan penulis yang berjudul Implementasi asas 

proporsionalitas dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada 

pembangunan waduk logung di kabupaten Kudus, tulisan penulis tidak ada  unsur 

plagiat/menjiplak. Karena penulis mengemukakan perlunya asas proporsionalitas 

dalam peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 
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sehingga terdapat keseimbangan kepentingan antara pemilik tanah yang terkena 

proyek dan Pemerintah yang melaksanakan pembangunan. 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam proses pengadaan tanah 

pada pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui implementasi asas proporsionalitas dalam pemberian ganti 

rugi pada pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung di Kabupaten 

Kudus. 

E. Manfaat Penelitian 

Kegunaan utama dalam penelitian ini adalah tercapainya harapan dari 

penelitian ini sendiri, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah 

pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan Hukum Agraria 

pada umumnya, dan khususnya dalam hal pemberian ganti rugi pada 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan wawasan mengenai pengadaan tanah untuk 

kepentingan pembangunan dan peraturan perundang-undangan 

mendasarinya. 

b. Bagi Pemerintah 
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Sebagai masukan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi 

kepentingan umum agar dapat berjalan lebih baik lagi, sehingga tidak 

menyisakan permasalahan yang menimbulkan konflik antara pemerintah 

dan masyarakat di masa yang akan datang terkait dalam pemberian ganti 

rugi.  

F. Metode Penelitian 

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan 

keadaan subyek maupun obyek yang selengkap dan sedetail mungkin terhadap 

data primer maupun sekunder kemudian dilakukan analisis  dengan menggunakan 

peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan . Sesuai pemahaman tersebut  

untuk memberikan arah yang jelas dan ilmiah maka penelitian ini  menggunakan 

metode-metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, 

yuridis empiris artinya adalah penelitian yang memberikan arti penting 

pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-

kualitatif.
5
 

Maksud penggunaan metode pendekatan yuridis empiris dalam 

penelitian ini adalah karena dalam menjawab permasalahan yang diteliti 

lebih ditekankan pada hasil penelitian lapangan. Selain itu, dalam 

penelitian ini menyangkut aspek yuridis dan aspek empiris. Aspek yuridis 

dalam penelitian ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
5
 Ronny Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1994, hlm 17. 
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berkaitan dengan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. Adapun aspek empirisnya adalah membandingkan 

praktik pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

2. Jenis Data 

Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan, yaitu metode 

pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

data dan sebagai sumber data adalah para responden. Mengingat 

besarnya objek yang diteliti, maka responden sumber data akan 

diambil sebagian sebagai sampel dari populasinya. 

Populasi merupakan seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang 

akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini sangat besar dan sangat 

luas dan tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, 

sehingga dalam penelitian ini hanya diambil sebagian saja untuk 

diteliti sebagai sampel guna memberikan gambaran yang tepat dan 

benar dalam penelitian.
6
  

Disebutkan di atas bahwa populasi adalah seluruh objek, seluruh 

gejala, seluruh unit yang akan diteliti. Dengan demikian dalam 

penelitian ini adalah semua yang berhubungan dengan pengadaan 

tanah untuk waduk Logung. Dari populasi ini akan dilakukan sampel 

                                                           
6
 “Op. Cit.”, Ronny Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, hlm.36. 
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untuk menentukan responden. Menurut Sugiyono “sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasit”.
7
 

Metode sampel yang digunakan adalah non random sampling, yaitu 

cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi 

kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel.
8
 Jadi, 

pengambilan sampel dengan cara dipilih atau ditentukan, agar 

responden benar-benar tepat sebagai sumber data.  

Dalam hal ini responden sampel adalah sebagai berikut : 

1).  Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Logung. 

2).  Kepala BAPPEDA Kabupaten Kudus. 

3).  Kepala Desa Kandangmas. 

4).  Kepala Desa Tanjungrejo. 

5). 10 (sepuluh) pemilik tanah yang mau menerima ganti rugi, 

tersebar 5 pemilik di Desa Kandangmas dan 5 pemilik di Desa 

Tanjungrejo. 

6). 10 (sepuluh) pemilik tanah yang tidak mau menerima ganti rugi, 

tersebar 5 pemilik di Desa Kandangmas dan 5 pemilik di Desa 

Tanjungrejo.  

Khusus responden sampel pada angka 5) dan 6) dipilh 

dengan bantuan kepala desa. 

b. Data Sekunder 

                                                           
7
   Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis”, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung, 2003, hlm. 116. 

8
 “Ibid”, hlm. 76. 
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1) Data sekunder dari sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan 

hukum yang mengikat,
9
 terdiri dari : 

a). UUDNRI Tahun 1945. 

b). Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 ( UUPA ). 

c).  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. 

d).  Pepres Nomor 36 Tahun 2005. 

e).  Perpres Nomor 65 Tahun 2006. 

f).  Perpres Nomor 71 Tahun 2012. 

g).  Keppres Nomor 55 Tahun 1993. 

h).  Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994. 

i).   Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. 

2) Data sekunder dari sumber hukum sekunder, yang merupakan 

bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum 

primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami 

bahan-bahan hukum primer,
10

 terdiri dari buku-buku, artikel dari 

media massa dan sumber internet yang relevan dengan data 

sekunder dari sumber hukum primer dan permasalahan yang 

diteliti. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan atau yang 

disebut dengan filed study. Metode yang digunakan adalah wawancara 

dan kuesioner. 

a. Wawancara 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1994, hlm. 13. 
10

 “Op. Cit.”, Ronny Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, hlm. 12. 
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Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
11

 Jadi, data ini diperoleh dengan mengadakan 

interview atau wawancara secara langsung dengan responden sebagai 

sumber data, sebagaimana telah ditentukan dalam sampelnya. 

b. Kuesioner/Angket 

Menurut Arikunto, “Angket adalah pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi  dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui”.
12

 Sedangkan 

menurut Sugiyono, “Angket atau kuesioner merupakan tehnik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab”.
13

 

Model yang digunakan adalah kuesioner baku, yaitu responden 

tinggal memilih salah satu jawaban yang disediakan yang dianggap 

paling benar.  

Data sekunder (secondary data), diperoleh dengan cara 

melakukan studi kepustakaan (library research). Adapun bahan 

hukum primer meliputi UUDNRI Tahun 1945., Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 ( UUPA ), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012, Pepres Nomor 36 Tahun 2005, Perpres Nomor 65 Tahun 2006, 

                                                           
11

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 

81. 
12

 Arikunto, Suharsimi, “Metodelogi Penelitian”,  Bina Aksara, Yogyakarta, 2006, hlm. 151. 
13

 “Op. Cit.”, Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis”, hlm. 199. 
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Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Keppres Nomor 55 Tahun 1993, 

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994., Peraturan Kepala 

BPN Nomor 3 Tahun 2007. Sedangkan bahan hukum primer 

meliputi artikel dari media massa dan sumber internet yang relevan  

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 

setelah memperoleh data lengkap dari responden di lapangan, maka 

selanjutnya diperiksa kembali data yang telah diterima terutama 

mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang diterima. Dari 

data tersebut selanjutnya melakukan analisis mengenai faktor pendorong 

maupun penyebab dari timbulnya masalah yang ada. Analisis dimaksud 

didasarkan pada kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat agar  setiap permasalahan dapat diuraikan 

dengan baik, dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah,  keaslian penelitian, tujuan  penelitian,  manfaat  

penelitian, metode penelitian  dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini terdiri dari uraian sub bab, yaitu Fungsi sosial hak 

atas tanah, asas-asas dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum, pengadaan tanah, ganti rugi, tata ara pengadaan tanah dan 
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arti pentingnya asas proporsionalitas dalam pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan dan pembahasannya, yaitu Proes pengadaan tanah 

pada pembangunan waduk logung di Kabupaten Kudus dan 

implementasi asas proporsionalitas dalam pemberian ganti rugi 

pada pengadaan tanah untuk pembangunan waduk logung di 

Kabupaten Kudus. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang memuat simpulan dari hasil 

pembahasan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 


