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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Tanah pasti dibutuhkan oleh setiap manusia, karena tanah merupakan 

tempat untuk melakukan kelangsungan hidup sehari-hari seperti untuk tempat 

tinggal, mendirikan bangunan bahkan sampai manusia meninggal dunia pasti 

membutuhkan tanah. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanah merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa dan hal yang penting bagi kelangsungan 

kehidupan umat manusia. Karena adanya hubungan yang erat antara manusia 

dengan tanah, maka manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki 

bidang tanah yang diinginkan yang mempunyai nilai ekonomis bagi segala 

aspek kehidupan manusia. Tanah juga merupakan kekayaan nasional yang 

dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun 

pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.1 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional digariskan kebijakan 

nasional dibidang pertanahan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat  (3) 

Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.2 Penjelasan 

tersebut bermakna kekuasaan yang diberikan kepada Negara atas bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu meletakan kewajiban 

kepada negara untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaanya, 

sehingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Negara Indonesia 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.3 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui dan merupakan satu sistem, sebagai wadah atau sarana, tanah 

                                                           
1Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Untuk Pembangunan,  Universitas Trisakti, 

Jakarta, 2009, h. 1. 
2Ibid. 

      3Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya,Jakarta, Djambatan 2008, h. 173. 
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adalah benda yang mempunyai sifat unik. Dikatakan demikian karena di satu 

sisi tanah adalah sumber daya alam non hayati, artinya bahwa tanah adalah 

suatu benda yang tidak dapat memperbaharui dirinya menjadi banyak. 

Kebutuhan akan tanah dapat di kelompokan  menjadi kebutuhan yang bersifat 

pribadi, untuk kegiatan usaha, untuk kegiatan-kegiatan khusus, dan untuk 

kepentingan umum. 

 Kata tanah dalam Hukum Tanah Nasional, tentunya tidak sama dengan 

pengertian tanah pada umumnya. Tanah dalam arti yuridis, dapat dilihat 

dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bebunyi: “Atas dasar hak 

menguasai dari negara sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaann bumi yang disebut tanah, dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.” Dengan 

demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan 

bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan 

bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hak-

hak atas tanah yang dimaksud memberi wewenang untuk mempergunakan 

tanah yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 

menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih 

tinggi. 

Penguasaan dan penggunaan tanah haruslah dilakukan secara wajar dan 

bertanggung jawab, bahwa dalam setiap hak atas tanah yang dipunyai 

seseorang diletakan pula kewajiban tertentu. Ada pertanggung jawaban 

individu terhadap masyarakat melalui terpenuhinya kepentingan bersama 

atau kepentingan umum. Sehingga manusia sebagai individu haruslah 

mendahului kepentingan masyarakat, atau kepentingan bersama atau 

kepentingan umum. 

Fungsi tanah dibagi menjadi 2, yaitu fungsi tanah di perkotaan dan 

fungsi tanah di pedesaan. Fungsi tanah di perkotaan ialah sebagai  tempat 
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mendirikan bangunan untuk berbagai keperluan seperti tempat tinggal, 

tempat usaha, dan kepentingan umum. Kemudian fungsi tanah di pedesaan 

ialah sebagai faktor produksi, artinya tanah sebagai tempat untuk melakukan 

kegiatan pertanian dalam arti luas. Sering kali terjadi permasalahan di 

perkotaan mengingat perkembangan kota-kota pada saat ini sangat pesat 

dikarenakan adanya perluasan pembangunan yang membutuhkan tanah 

sebagai tempat dilaksanakan pembangunan tersebut.4 

Jumlah tanah yang terbatas dan penyediaan yang tidak dapat diubah 

membawa dampak semakin sulitnya memperoleh tanah untuk berbagai 

keperluan, di satu sisi masih banyak ketimpangan yang terjadi yaitu dalam 

struktur kepemilikan dan penguasaan tanah dan pemerintah berkewajiban 

untuk menyediakan tanah bagi pembangunan tersebut, tetapi dalam peralihan 

tanah seringkali terjadi konflik  antara pemilik tanah dengan pemerintah, 

seperti pemilik tanah yang tidak rela melepaskan tanahnya walaupun demi 

kepentingan umum. Kondisi tersebut akan menghambat proses kegiatan 

pembangunan apabila tidak terselesaikan dengan baik. Usaha untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah telah berusaha melalui jalur 

yang sah yakni melalui pengadaan tanah sebagaimana yang tertuang di dalam 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  (selanjutnya disebut Undang-

Undang Pengadaan Tanah) maupun dengan cara pencabutan hak atas tanah. 

Dalam kegiatan pengadaan tanah, unsur antara “tanah” dan 

“pembangunan” adalah dua unsur yang satu dengan yang lainnya berkaitan, 

dengan kata lain tidak ada pembangunan tanpa tanah. Dalam kegiatan 

perolehan tanah untuk berbagai keperluan termasuk pembangunan, dalam 

hukum tanah nasional terdapat hal yang paling penting mengatur, menetapkan 

dalam kegiatan perolehan lahannya yaitu: asas-asas yang berlaku, mengenai 

penguasaan tanah dan perlindungan  hukum bagi pemegang hak atas tanah. 

Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang paling penting untuk diperbaikan. 

                                                           
4“Penggunaan Lahan Di Pedesaan Dan Perkotaan,” 

<Https://Www.Sekolahpendidikan.Com/2017/03/Penggunaan-Lahan-Di-Pedesaan-

Dan.Html>.diakses tanggal 25 september 2018, pukul 19.00 wib. 
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Pelaksanaan pengadaan tanah sangat kompleks karena mempunyai proses 

yang sangat panjang dan rumit.5 

Dalam kegiatan pengadaan tanah, ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan menurut Pasal 13 Undang-Undang Pengadaan tanah, yaitu  

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui 

tahapan : 

a. Perencanaan; 

b. Persiapan; 

c. Pelaksanaan; dan 

d. Penyerahan hasil.  

Di dalam tahapan-tahapan tersebut terdapat proses-proses yang lebih 

rinci dalam melakukan pengdaan tanah, yaitu : penetapan lokasi 

pembangunan, pembentukan panitia pengadaan tanah, penyuluhan, 

identifikasi dan inventarisasi, pembentukan lembaga/tim penilaian tanah, 

penilaian harga tanah, musyawarah, pembayaran ganti rugi dan penitipan 

ganti rugi, serta pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Lingkup kegiatan 

pengadaan tanah harus meliputi pula proses dimana mereka yang terkena 

proyek pembanguunan untuk kepentingan umum tersebut tetap terpelihara 

kesejahteraan hidup seperti semula bahkan menjadi lebih baik daripada 

sebelum dilakukannya proyek tersebut.6 Kegiatan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum tidak hanya dilihat dari hasilnya saja, akan tetapi 

prosesnya juga  harus memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak sipil 

warga masyarakat pemilik tanah.      

Pengambilan tanah rakyat dalam rangka pengadaan tanah untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum sebenarnya merupakan konsekuensi 

rasional dari fungsi sosial atas tanah, kepemilikan tanah tidak berlaku mutlak 

apabila negara membutuhkan tanah untuk kepentingan yang lebih luas dari 

sekedar kepentingan individual, maka pihak yang berhak tersebut harus 

melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan yang lebih luas.7 

                                                           
5Irene Eka Sihombing, Loc.Cit. 
6Arie Sukanti Hutagalung, Analisa Yuridis Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan 

peraturan pelaksanaanya.  (makalah yang disampaikan dalam diklat penyelesaian konflik 

pertanahan angkatan II, yang diselenggarakan oleh departemen dalam negri), Jakarta, 2003. 
7Oloan Sitorus, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004, h. 4. 
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Masyarakat dalam mengorbankan tanahnya untuk kepentingan yang lebih 

luas atau kepentingan umum bukan semata-mata merupahan hibah 

masyarakat kepada pemerintah, artinya tanpa pemberian ganti kerugian, akan 

tetapi apabila pemerintah memanfaatkan tanah yang dimiliki masyarakat 

harus memberikan ganti rugi yang sesuai peraturan yang ada agar tidak 

mengakibatkan tumpang tindihnya hak keperdataan antara masyarakat 

dengan pemerintah.8  

Oleh karena itu, untuk setiap kegiatan pembangunan baik yang 

dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah atau pihak swasta, sepanjang 

hal itu mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan social ekonomi 

pemegang hak atas tanahnya, tata caranya harus sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, serta semua pelaku pelaksanaan tanah harus memenuhi 

ketentuan yang berlaku. 

Uraian diatas memiliki relevansi dengan praktik pengadaan tanah bagi 

pembangunan proyek Jalan Tol Sunter-Pulogebang di Jakarta Timur. 

Persoalan muncul terkait pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan 

kurangnya sosialisasi pembangunan Jalan Tol Sunter-Pulogebang di Jakarta 

Timur. Maraknya kasus-kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia dapat 

dilihat dari banyaknya berita tentang pergolakan masalah pertanahan di 

berbagai wilayah yang diangkat oleh media massa dan menunjukan betapa 

sensiifnya segala sesuatu yang berhubungan dengan yang menyangkut 

pengadaan tanah. 

Salah satunya terjadi pada warga masyarakat yang terkena dampak dari 

pembangunan Jalan Tol Sunter-Pulogebang di Jakarta Timur. Jalan Tol ini 

merupakan salah satu dari 6 ruas pembangunan jalan tol dalam kota yang akan 

dibangun oleh Pemprov DKI. Jalan Tol Sunter-Pulogebang ini dibangun 

sepanjang 30 km (kilometer). Didalam pembangunan Jalan Tol Sunter-

Pulogebang khususnya di wilayah Pulogebang kelurahan Cakung Barat 

                                                           
8Mudakir Iskandar Syah, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, 

Permata Askara, Jakarta, 2014, h. 2. 
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diperlukan tanah untuk perluasan jalan yaitu 52 bidang tanah9 penduduk yang 

akan terkena pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Sunter-

Pulogebang. Lahan yang dibebaskan itu akan digunakan untuk pembangunan 

fondasi dan tiang pancang jalan tol, karena enam ruas jalan tol itu akan 

dibangun layang atau elevated. "Tujuan pembangunan ruas tol Semanan-

Sunter-Pulogebang untuk melancarkan angkutan kendaraan logistik dari 

wilayah Barat ke Timur," kata Direktur Utama PT Jakarta Tollroad 

Development (JTD) Frans Sunito.10 

Disisi lain, pembangunan jalan tol ini justru menimbulakan beberapa 

permasalahan yang merugikan bagi beberapa penduduk kelurahan Cakung 

Barat disekitaran pembanguunan jalan tol Sunter-Pulogebang. Permasalahan 

yang terkait pembangunan proyek Jalan Tol Sunter-Pulogebang di Jakarta 

Timur, yaitu masih ada sebagian warga yang menolak pembangunan proyek 

jalan tol Sunter-Pulogebang di wilayah tersebut. Sebab menurut mereka 

Pemprov kurang melakukan sosialisasi terkait rencana pembangunan proyek 

jala tol Sunter-Pulogebang dan pemberian ganti kerugian yang diberikan 

menurut mereka belum sesuai dengan yang seharusnya. Meskipun 

mekanisme dan proses pengadaan tanah sudah jelas diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan, akan tetapi masih banyak menimbulkan dampat negatif 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyrakat. Melihat permasalahan tersebut 

dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali timbul konflik 

yang berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat yang tidak ingin 

melepaskan hak atas tananya. 

 

 

 

 

 

                                                           
9Wawancara dengan Sri Kumala S.SI, Staff Pengadaan tanah BPN Kota Jakarta 

Timur,tanggal 26 September 2018, pukul 12.45 wib. 
10 “DKI Siap Bangun 6 Ruas Jalan Tol Dalam 

Kota,”<http://id.beritasatu.com/cosmopolitan/dki-siap-bangun-6-ruas-jalan-tol-dalam-

kota/116697>.diakses tanggal 05 November 2018, pukul 13.00 wib. 
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Sehubungan dengan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol 

Sunter-Pulogebang di wilayah jakarta timur dalam bentuk proposal skripsi 

dengan judul “PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN 

PROYEK JALAN TOL SUNTER-PULOGEBANG DI JAKARTA 

TIMUR” 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan di bahas dalam penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan proyek jalan tol Sunter–

Pulogebang di Jakarta Timur ditinjau dari Undang-Undang  No. 2 tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum? 

2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Administrasi Jakarta Timur dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah bagi pembangunan proyek jalan tol Sunter– 

Pulogebang di Jakarta Timur? 

 

I.3. Ruang Lingkup Penulisan 

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan 

yaitu, penulis ingin memberikan gambaran serta uraian lebih lanjut tentang 

pengadaan tanah bagi pembangunan proyek jalan tol Sunter-Pulogebang di 

Jakarta Timur ditinjau dari Undang-Undang  No. 2 tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan  upaya 

pemerintah dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah bagi pembangunan proyek jalan tol khususnya proyek jalan 

tol Sunter-Pulogebang di Jakarta Timur. 
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I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

a.  Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin 

diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, 

penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan 

dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui dan menjelaskan Undang-Undang  No. 2 tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan proyek 

jalan tol Sunter – Pulogebang di Jakarta Timur sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangannya atau belum.  

2) Untuk mengetahui upaya apa  yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kota Administrasi Jakarta timur dalam mengatasi hambatan 

pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Sunter – 

Pulogebang di Jakarta Timur. 

b.  Manfaat Penelitian 

  Setiap penelitian harus mempunyai manfaat dan kegunaan bagi 

pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya 

mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dengan 

adanya penelitian ini penulis berharap penulisan ini dapat memberikan 

manfaat: 

1) Manfaat teoritis  

         Diharapakan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan 

sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum 

agraria, khususnya diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan 

pengertian bagi pembaca mengenai bagaimana pengadaan tanah bagi 

pembangunan jalan tol Sunter-Pulogebang di Jakarta Timur. 

2) Manfaat Praktis 

            Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

masyarakat, instansi dan penegak hukum, dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah dalam pembangunan kepentingan umum maupun 
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penyelesaian sengketa yang ada dalam pelaksanaan pengadaan tanah 

bagi pembangunan jalan tol Sunter-Pulogebang di Jakarta Timur. 

 

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a.  Kerangka Teori 

1) Teori Hukum Keadilan  

      Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum mempunyai kekuasaan 

untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga 

tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus menunjang pembangunan 

secara menyeluruh.11 

       Teori keadilan mochtar kusumaatmadja yang didukung denga teori 

keadilannya Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa dalam 

membentuk Undang-Undang haruslah melahirkan Undang-Undang 

yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dari pendapat 

tersebut, maka peraturan perundang-undangan hendaknya memberikan 

kebahagian yang terbesar bagi sebagian masyarakat  (the greatest 

happiness for the greatest number).12Bentham sebagai tokoh dari aliran 

Utilitarianisme sangat menekankan pada keharusan dalam suatu sistem 

hukum, dengan mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus 

membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara 

individual.  

       Memberikan rasa adil bagi masyarakat dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dapat memberikan 

dampak positif bagi masyarakat luas yang terkena dampak pengadaan 

tanah, dengan berpegang pada asas bahwa dalam pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum, orang atau badan hukum yang melepas 

tanahnya untuk kepentingan pembangunan, harus dapat memberikan 

                                                           
11Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, 

Binacipta, Bandung, 1976, h. 17. 
12Jeremy Bentham, An Introduction To The Principle Of Moral And Legistatin, New York 

Hafener Publishing, 1948, h. 32, lihat juga Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2006, h. 275.  
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kehidupan yang secara ekonomis lebih baik dari pada sebelumnya, 

sebab hak yang telah dilepaskan secara ekonomis tidak dapat dinilai 

dengan uang, misalnya tanah tersebut mempunyai nilai sejarah bagi 

mereka. 

 

2) Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan 

sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari 

kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap 

suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian 

hukum selain melindungi kepentingan manusia, hukum diharapkan  

mampu memberikan kepastian pada subjek maupun objek hukum. 

Sudikno Mertokusumo dalam Satjipto Raharjo berpendapat bahwa:13 

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum 

tersebut harus dijalankan sengan cara yang baik. Kepastian 

hukum menghendaki adanya upaya peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis 

yang dapat menjamin adanya keapstian hukum berfungsi 

sebagai suatu peraturan yang ditaati. 

 

 Sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah, menurut Pasal 19 ayat 1 

Undang-Undang Pokok Agraria adalah Untuk menjamin kepastian 

hukum oleh pemerintah   dilakukan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

peraturan pemerintah. Menghendaki pendaftaran tanah itu diwajibkan 

kepada para pemegang hak unuk memberikan kepastian hukum. 

Dengan dilakukannya pendaftaran tanah maka masyarakat memiliki 

kepastian hukum terhadap tanahnya dan dalam pengadaan tanah ini 

dengan kepemilikan sertipikat tanah sebagai alas hak memudahkan 

masyarakat dan pemerintah dalam hal penilaian ganti kerugian yang akan 

dberikan. 

 

                                                           
13Satjipto Raharjo, Memahami Kepastian Hukum, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, 

h. 54. 
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b.   Kerangka Konseptual 

       Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari 

teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan 

dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan 

konstruksi data dalam proposal ini serta penjelasan tentang konsep yang 

digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut : 

1) Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang 

berhak.14 

2) Pihak Yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau    memiliki 

objek pengadaan tanah.15 

3) Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dana bawah 

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

lainnya yang dapat dinilai.16 

4) Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan 

masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.17 

5) Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan 

jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan 

membayar tol.18  

 

I.6. Metode Peneltian 

Peneitian hokum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hokum tertentu, dengan jalan 

menganalisisnya. Disamping itu, juga diasakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap factor hokum tersebut, untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam 

                                                           
14Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 2. 
15Ibid., Pasal 1 angka 3. 
16Ibid., Pasal 1 angka 4. 
17Ibid., Pasal 1 angka 6. 
18Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 7. 
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gejala yang bersangkutan.19 Adapun metode yang digunakan penulis dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a.  Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode 

yang digunakan adalah Yuridis Normative. Yuridis Normative ialah 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. 

b.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach). 

Pendekatan undang-undang dimana dengan menelaah Undang-Undang 

yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Taanh Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum.  

c.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hokum 

Yuridis Normative adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan 

hukum : 

1) Sumber Bahan Hukum Primer 

     Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan 

proposal ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :  

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Taanh 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, 

                                                           
19Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h, 18. 
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d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah 

 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan 

hukum primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka (library 

research) yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan 

dokumen tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini, antara lain: buku-buku hukum, jurnal 

hukum, skripsi, tesis dan disertasi hukum yang dijadikan refrensi 

terkait dengan penelitian ini.20 

3) Sumber Bahan Hukum Tersier  

Sumber hukum bahan tersier yang dipergunakan dalam penulisan 

skrispi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan 

memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder  berupa kamus-kamus hukum dan media internet, 

ensiklopedia. 

d.  Teknik Analisis Data  

Teknik Analisis Data, yang dilakukan secara Deskriptive Analysis 

yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan 

statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian.21 Untuk 

menganalisis bahan hokum digunakan teknik penulisan Descriptive 

Analysis yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap 

pemecahan masalah. 

                                                           
20Ibid., h. 54. 
21Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, 

Jakarta, 2004, h. 29. 

UPN VETERAN JAKARTA



14 
 

 
 

I.7. Sistematika Penulisan 

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematisa 

untuk menguraikan apa isi dari penulisan tersebut. Dalam menjawab pokok 

permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematisa sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan 

manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, 

metode penelitian dan sistematisa penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM PENGADAAN TANAH BAGI 

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

Dalam bab ini menjelaskan tentang Tanah, Hak-Hak Atas 

Tanah, Tata Cara Memperoleh Hak-Hak Atas Tanah, 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Pembangunan Umum, Asas Dan Tujuan Pengadaan Tanah, 

Obyek Pengadaan Tanah, dll.  

BAB III  PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN 

PROYEK JALAN TOL SUNTER-PULOGEBANG DI 

JAKARTA TIMUR 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan 

pengadaan tanah  bagi pembangunan proyek jalan tol Sunter-

Pulogebang di Jakarta Timur. 

BAB IV  ANALISIS PENGADAAN TANAH BAGI 

PEMBANGUNAN PROYEK JALAN TOL SUNTER-

PULOGEBANG DI JAKARTA TIMUR. 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengadaan 

tanah untuk pembangunan proyek jalan tol Sunter-

Pulogebang  di Jakarta Timur ditinjau dari undang-undang 
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No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum dan menguraikan 

upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) kota Administrasi Jakarta Timur dalam 

mengatasi kendala-kendala yang dihadapai dalam 

pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembanguan Proyek 

Jalan Tol Sunter-Pulogebang  di Jakarta Timur. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan 

menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan 

memberikan saran-saran yag dapat dijadikan masukan bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan 

penulisan ini. 
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