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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari 

berdirinya Negara Republik Indonesia. Tujuan berdirinya Negara Republik 

Indonesia dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 pada alenia keempat yaitu: 

“Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial”. 

 

Konsekuensi dalam mewujudkan salah satu tujuan nasional bangsa 

Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut yakni 

bahwa Bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan di semua 

sektor kehidupan.Memajukan kesejahteraan umum tidak jarang 

diidentikkan dengan adanya peningkatan perekonomian nasional.Salah 

satu upaya meningkatkan perekonomian yakni dengan pembangunan 

infrastruktur, baik trasportasi jalan, maupun infrastruktur air (bendungan). 

Pembangunan infrastruktur membutuhkan lahan yang tidak 

sedikit.Pengadaan tanah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lahan 

dalam rangka pembangunan tersebut.Pengadaan tanah merupakan 

perbuatan pemerintah dalam rangka memperoleh tanah untuk berbagai 

kepentingan pembangunan, khusunya pembangunan untuk kepentingan 

umum.Hak menguasai sumber daya alam khususnya tanah oleh 
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pemerintah semata-mata untuk keadilan sosial dan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.1Pengadaan tanah pada prinsipnya dilakukan dengan 

musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas 

tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.2Pengadaan 

tanah atau lahan sebaiknya juga dilakukan dengan pengikatan dan 

pengalihan hak atas tanah melalui suatu perjanjian.3 

Jalur musyawarah dipilih dalam pengadaan tanah mega proyek 

pembangunan Bendungan Bener Purworejo di Purworejo.Proyek 

Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional yang 

ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 

Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 

Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

Proyek Bendungan Bener akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia 

dengan ketinggian waduk sekitar 159 meter, panjang timbunan 543 meter, 

dan lebar bawah sekitar 290 meter.4 

                                                        
1 Fengky Kotalewala, dkk.,Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Jalan Untuk Kepentingan Umum, SASI, p-ISSN:1693-0061/e-ISSN:2614-2961 Vol.26 No.3, 

2020, hlm. 416., diakses dari https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/397/pdf  pada 

8 Desember 2021 
2Putri Lestari, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia 

Berdasarkan Pancasila, SIGn Jurnal Hukum, e-ISSN:2685-8606/p-ISSN:2685-8614 Vol.1, 

No.2, 2020, hlm.72. ,diakses dari 

https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n2-71-86 pada 28 November 

2021. 
3Nabila Kamal, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Penyimpangan 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Instrumen Pinjam Pakai 

Tanah, Otentik’s Jurnal Hukum Kenotariatan, p-ISSN:2665-5131/e-ISSN:2685-3612, Vol.3 

No.1, 2021, hlm.84., diakses dari 

http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/2127 pada 8 Desember 2021. 
4Rinto Heksantoro, Bendungan Tertinggi Di Indonesia Akan Dibangun Di Purworejo, 

https://finance.detik.com/insfrastuktur/d-4291694/bendungan-tertinggi-di-indonesia-akan-

dibangun-di-purworejo, diakses pada 24 Juli 2020. 

https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/397/pdf
https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n2-71-86
https://finance.detik.com/insfrastuktur/d-4291694/bendungan-tertinggi-di-indonesia-akan-dibangun-di-purworejo
https://finance.detik.com/insfrastuktur/d-4291694/bendungan-tertinggi-di-indonesia-akan-dibangun-di-purworejo
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Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai 

pelepasan hak dan ganti rugi sebelum ditempuhnya pencabutan hak, yang 

hasilnya akan menjadi dasar bagi pembayaran ganti kerugian.5Pengadaan 

tanah untuk proyek Bendungan Bener membutuhkan tanah yang sangat 

luas.Kawasan Bendungan Bener nantinya berada di atas lahan seluas 590 

hektar atau setara 4.300 bidang tanah yang masuk dalam wilayah 

Kabupaten Purworejo dan wilayah Kabupaten Wonosobo. Sedikitnya 8 

(delapan) desa di Kabupaten Purworejo akan terdampak langsung dalam 

mega proyek Bendungan Bener  yakni, 7 (tujuh) desa terdampak berada di 

Kecamatan Bener yakni Desa Wadas, Desa Bener, Desa Kedung Loteng, 

Desa Laris, Desa Limbangan, Desa Guntur dan Desa Karangsari serta 1 

(satu) Desa di Kecamataan Gebang yaitu Desa Kemiri.6 

Pengadaan tanahpembangunan Bendungan Bener dimulai dengan 

pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), appraisal oleh 

konsultan, dilanjutkan review hasil pengukuran dan appraisal oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yogyakarta. Kemudian 

musyawarah dengan warga pemilik tanah oleh BBWS Kali Opak serta 

pembayaran oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).7 

Musyawarah penentuan ganti kerugian tidak selamanya berjalan 

                                                        
5Rahayu Subekti, Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret, Solo, Vol.5 No.2, 2016, hlm.381., diakses dari 
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8754   pada 27 November 2021 

6Rinto Heksantoro, Bendungan Tertinggi Di Indonesia Akan Dibangun Di Purworejo, 

https://finance.detik.com/insfrastuktur/d-4291694/bendungan-tertinggi-di-indonesia-akan-

dibangun-di-purworejo, diakses pada 24 Juli 2020. 
7 Yandip Prov Jateng, Pembangunan Bendung Bener Terus 

Berlanjut,https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pembangunan-bendung-bener-terus-berlanjut/ 

diakses pada tanggal 24 Juli 2020 

https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8754
https://finance.detik.com/insfrastuktur/d-4291694/bendungan-tertinggi-di-indonesia-akan-dibangun-di-purworejo
https://finance.detik.com/insfrastuktur/d-4291694/bendungan-tertinggi-di-indonesia-akan-dibangun-di-purworejo
https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pembangunan-bendung-bener-terus-berlanjut/
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mulus, karena menyangkut banyak orang yang tentunya berbeda sudut 

pandang.Hal ini juga terjadi dalam musyawarah penetapan bentuk ganti 

kerugian tanah terdampak proyek Bendungan Bener Purworejo di Desa 

Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.Musyawarah tersebut 

dihadiri 181 orang sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi proyek 

pengadaan tanah Bendungan Bener.180 orang menyetujui nilai ganti rugi 

yang disampaikan dalam musyawarah tersebut. Terdapat satu warga Rt 3 

Rw 5 Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo yang bernama Maksum 

merasa keberatan dengan nilai ganti kerugian yang ditetapkan atas tanah 

miliknya seluas 225 meter sebesar Rp 13.462.706,- (tiga belas juta empat 

ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah) dan ganti rugi atas 

tanaman di atasnya sebesar Rp 13.273.232,- (tiga belas juta dua ratus tujuh 

puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah). Nilai atas ganti kerugian 

tersebut dianggap terlalu rendah, Maksum menyampaikan keberatan 

melalui gugatan secara resmi yang diajukan ke Pengadilan Negeri 

Purworejo dengan Nomor Perkara 52/Pdt.G/2019/PN.Pwr. 

Majelis hakim PN Purworejo mengabulkan gugatangantirugiwarga 

yang terdampakpembangunanBendungBener, Purworejo,Jawa Tengah. 

Atas putusan itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Besar 

Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak selaku panitia pengadaan tanah 

diwajibkan membayar ganti rugi yang sesuai. Majelis Hakim pemeriksa 

perkara nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Pwr, pada sidang putusan menjatuhkan 

putusan yakni mengabulkan keberatan dari pemohon untuk sebagian serta 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4851115/warga-terdampak-proyek-bendungan-bener-purworejo-gugat-bpn/2
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4851115/warga-terdampak-proyek-bendungan-bener-purworejo-gugat-bpn/2
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menentukan bentuk dan besaran ganti kerugian yakni berupa uang senilai 

Rp 76.735.938,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu 

sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).8 

Proses pengadaan tanah dalam pembangunan proyek Bendungan 

Bener Purworejo di mana pembayaran ganti kerugian terhambat dengan 

adanya Gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Perkara 

52/Pdt.G/2019/PN.Pwr menjadikan alasan bagi penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Ganti 

Kerugian Atas Taksiran Harga Apraisal Independen Dalam Pengadaan 

Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Pengadilan Negeri 

Purworejo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanaproses penetapan besaran ganti kerugian berdasarkan 

taksiran harga apraisal independen dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan Bendungan Bener Di Purworejo? 

2. Bagaimanapelaksanaan penyelesaian perkara gugatan ganti kerugian 

atas taksiran harga appraisal independen dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dalam putusan 

No.52/PDT.G/2019/PN/Pwr? 

                                                        
8 Rinto Heksantoro, PN Purworejo Kabulkan Gugatan Ganti Rugi Warga Terdampak Bendungan 

Bener,https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4890312/pn-purworejo-kabulkan-gugatan-

ganti-rugi-warga-terdampak-bendung-bener diakses pada tanggal 24 Juli 2020, pukul 15.50 

WIB 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4890312/pn-purworejo-kabulkan-gugatan-ganti-rugi-warga-terdampak-bendung-bener
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4890312/pn-purworejo-kabulkan-gugatan-ganti-rugi-warga-terdampak-bendung-bener
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, menurut hemat 

penulis, adalah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan besaran ganti 

kerugian berdasarkan taksiran harga appraisal independen dalam 

pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Purworejo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara 

gugatan ganti kerugian atas taksiran harga appraisal independen dalam 

pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo 

dalam putusan No. 52/PDT.G/2019/PN.Pwr. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian skripsi ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke 

arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan 

hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata terkait 

pelaksanaan penyelesaian gugatan ganti kerugian atas taksiran harga 

yang di buat apraisal independen dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan untuk kepentingan umum. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah 
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dalam membuat kebijakan terkait pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan ilmu bagi 

masyarakat sehingga lebih memahami hak masyarakat khususnya 

terkait proses pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan kepentingan umum. 

c. Bagi Appraisal 

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

profesi appraisal agar dalam melakukan kegiatan penghitungan / 

appraisal senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku 

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas appraisal. 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang berjudul 

Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Ganti Kerugian Atas Taksiran Harga 

Apraisal Independen Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 

Bendungan Bener Di Pengadilan Negeri Purworejoterdiri dari beberapa bab 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah,tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna 

sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap 

pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan umum tentang 

putusan hakim,tinjauan tentang gugatan, tinjauan 

tentangpemberian ganti rugi, tinjauan tentang appraisal, dan 

tinjauan tentang pengadaan tanah. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk 

penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, 

metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian 

data serta metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis menguraikan dan membahaspenelitian tentang 

proses penetapan besaran ganti kerugian berdasarkan harga 

apraisal independen dalam pengadaan tanah untuk Bendungan 

Bener di Purworejo dalam putusan No. 52/Pdt.G/2019/PN.Pwr. 

dan pelaksanaan penyelesaian perkara gugatan ganti kerugian 

atas taksiran harga appraisal independen dalam pengadaan tanah 

untuk pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dalam 

putusan No.52/PDT.G/2019/PN/Pwr. 

BAB V  :  PENUTUP 

Bagian ini berisi sub bab mengenai kesimpulan dan saran dari 
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hasil penelitian dan pembahasan permasalahan skripsi ini. 

Kesimpuilan merupakan penyajian pokok penelitian dan 

pembahasan permasalahan, sedangkan saran merupakan suatu 

bentuk rekomendasi yang diberikan dari penulis kepada pihak 

yang berkepentingan. 

   DAFTAR PUSTAKA 

   LAMPIRAN 
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