
 1 

MELACAK DASAR KONSTITUSIONAL PENGADAAN TANAH UNTUK 

KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BAGI UMUM
1
  

Oleh: 
Imam Koeswahyono2 

 
Abstrak 

       Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum 
sepanjang sejak didiundangkan menggantikan Peraturan Menteri dalam Negeri No.15 
tahun 1975 menimbulkan kontroversi hukum seperti pendahulunya. Sekalipun memiliki 
pijakan konstitusionalitas, namun ditinjau dari bentuk, format, substansi, penegakan hukum 
tidak memenuhi persyaratan sebagai produk hukum yang baik dan benar. Salah satu 
kegagalan dalam proses pembentukan hukum peraturan presiden ini mengabaikan variabel 
non hukum yang justru sangat besar relevansi dan pengaruhnya terhadap variabel hukum 
dengan mendasarkan teori Autopoeticnya Niklas Luhmann. Konsekuensi baik yuridik, non 
yuridik yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tanah 
ketidakmampuan operasional/ implementatif kaidah hukum, resistensi masyarakat yang 
tinggi atas keberlakuannya, mandegnya proyek pembangunan yang telah direncanakan. 
 
Kata Kunci: konstitusi, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, nilai (value), 
Autopoetic 
 
A. Latar Belakang (Ratio d’etre) Perlunya Pengadaan  Tanah 

       Pengertian melacak dasar konstitusional penulis maknai sebagai sebuah upaya hukum 

melalui serangkaian studi dokumen terkait yakni mulai dari konstitusi Undang-undang 

Dasar 1945 beserta peraturan perundang pelaksanaannya diikuti dengan pengkajian fakta 

empiri fenomena pengadaan tanah. Tentu dipertanyakan apa perlunya dilakukan 

pengkajiana atas fakta empiri aktivitas pengadaan tanah?, bukankah sudah jelas dari 

sekian banyak aktivitas pengadaan tanah terjadi banyak terjadi penyimpangan?. Justru 

jawaban atas pertanyaan tersebut perlu dilakukan pengkajian variabel-variabel non hukum 

apa yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pengadaan 

tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum. Satjipto Rahardjo (2007) 

memberikan pencerahan pada pengkaji hukum seputar pandangannya terhadap Undang-

undang Dasar 1945 bahwa ”undang-undang Dasar 1945 bukan teks biasa, melainkan alam 

pikiran dari wakil bangsa yang menjelajahi sekalian ranah kehidupan manusia baik, sosial, 

kultural, politik,ekonomi dan sebagainya yang menurut Ronald Dworkin (1996) yang harus 

dibaca secara filosofis, disebut sebagai moral reading” (Satjipto Rahardjo,2007: 33-34). 

                                                 
1 Artikel disusun khusus untuk Jurnal KONSTITUSI  Vol I No.1 Agustus 2008 (Edisi Perdana) 
diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dikelola oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya Malang. Substansi artikel bersumber dari hasil analisis dokumen Tinjauan 
Kebijakan Alokasi Anggaran Dalam Implementasi dan Mekanisme Proses Pencairan Pengadaan 
Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penelitian Kerjasama Badan Perencanaan Provinsi Jawa Timur 
dengan Fakultas Tehnik Universitas Brawijaya Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) 
Tahun 2008/ 2009.  Segala isi tulisan merupakan pandangan pribadi semata, tidak 
merepresentasikan pandangan lembaga. 
 
2 Pengajar Aspek Hukum Pengadaan Tanah, Penataan Ruang pada Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya Malang sejak 1987, peserta program S-3 Ilmu Hukum 2007/2008 
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Berhubung yang diatur maupun akan diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 adalah 

manusia (baca manusia Indonesia) sudah barang tentu harus menempatkan manusia 

sebagai titik sentral/pusat. Mengapa demikian?, Satjipto Rahardjo (2007) menyatakan 

bahwa hukum untuk manusia dengan sedemikian luas dimensinya, sehingga membatasi 

perilaku manusia sebatas apa yang diatur oleh undang-undang sama dengan mereduksi 

manusia itu sendiri (Satjipto Rahardjo.,2007: 37). 

       Mengacu pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil 

amandemen keempat dinyatakan bahwa: ”bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”. Untaian kata ini mengandung makna bahwa di dalamnya memberikan kekuasaan 

(baca kewenangan) pada negara (baca pemerintah) untuk mengatur (memanage) sumber 

daya alam yang terkandung di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang diabdikan 

bagi kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. 

Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara (disingkat menjadi:HMN) termuat 

dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.  

Menurut Pasal 2 UUPA, HMN hanya memberi wewenang kepada negara untuk 

mengatur:  

a).mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 
perneliharaan bumi, air dan ruang angkasa;  

b).menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 
bumi, air dan ruang angkasa;  

c).menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

 
Peraturan perundang-undangan di bidang agraria, memberi kekuasaan yang besar 

kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia, sehingga 

berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah. Oleh karena itu, di 

kalangan ahli hukum timbul gagasan untuk membatasi wewenang negara yang bersumber 

pada HMN. Beberapa kesalahan pemaknaan oleh negara dalam hal ini dilakukan oleh 

institusi pemerintah telah diteliti oleh Mohammad Bakri (2006) dalam disertasinya 

mengemukakan keharusan pembatasan hak menguasai tanah oleh negara dalam 

hubungannya dengan hak Ulayat dan hak perorangan atas tanah (Mohammad Bakri,2006: 

52). 

       Kewenangan yang dimiliki oleh negara atas pengelolaan bumi, kekayaan alam yang 

pada realita dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah melalui 

kebijakan-kebijakan (policy making/ beleid maken) dilandasi nilai-nilai filosofi Pancasila 

seperti: ke Tuhanan, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan. Nilai-nilai sebagaimana 
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disebut menurut segolongan ahli hukum merupakan serangkain nilai-nilai fundamental (a 

fundamental values) karena bisa diketemukan di semua sistem hukum di dunia Soedikno 

Mertokoesoemo, 1986: 35-36, Satjipto Rahardjo seperti dikutip oleh E Fernando M 

Manullang,2007: 98, John Rawls 1971 seperti dikutip E Fernando M Manullang 2007: 99, 

Satjipto Rahardjo, 2006: 60, Munir Fuady, 2007: 118-127). Hal esensial yang dapat diambil 

dari beberapa pandangan ahli hukum sebagaimana disebut di muka adalah: 

a. agar aturan hukum formal mencapai keadilan formal harus ada ketentuan yang 

mengatur bagaimana memberlakukan manusia dalam kasus-kasus tertentu, harus 

jelas sasaran pemberlakuannya, harus diterapkan secara tidak memihak dan tanpa 

diskriminasi; 

b. dibangunnya rule of moral dari sila-sila Pancasila seperti dikaji secara ilmiah 

mendalam oleh Notonagoro (1979, 1984) misalnya sikap mau mendengar keluh-

kesah kawula negara, berani mengakui kesalahan/ berani secara jujur bertanggung 

jawab dan berjanji untuk tidak mengulangi kekeliruan, menentang sikap-tindak 

penyimpangan pengelolaan negara, mendahulukan kepentingan yang luas daripada 

kepentingan diri sendiri atau golongan, menolak mengambil hak pihak lain yang 

bukan menjadi haknya. Berani menyatakan kekurangan dan tidak semata-mata 

mengemukakan kelebihan, meletakkan kewenangan sebagai amanah bukan sebagai 

dasar kekuasaan untuk menindas. Nilai-nilai (values) demikian, menurut beberapa 

pakar sebagai penanding rule of law/ yang banyak disimpangi atau hanya dipandang 

proforma belaka; 

c. kegagalan logika dengan pendekatan formal logis dengan menggunakan tiga model 

logika: silogistik, proposisi, predikat seperti didewakan oleh ET Feteris (1994) yang 

disitir oleh Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005: 13-15. Mengapa 

demikian?. Jawaban yang dapat dikemukakan adalah positivisme hukum didasarkan 

pada hubungan sebab-akibat (cause and effect) seperti pada silogisme, 

mengabaikan fakta non-yuridik budaya,sosial-ekonomi, politik, terpancang pada 

ketentuan hukum positif-tertulis dengan kata lain hukum negara (state law) 

mengabaikan hukum rakyat (folk law) yang senyatanya lahir, tumbuh dan 

berkembang pada komunitas yang bersangkutan. Sikap penulis dengan 

menggunakan pendekatan kajian dengan menggunakan pendekatan socio-legal 

berkeyakinan memberikan alternatif menjebol kebuntuan keberlakuan kaidah 

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum. 
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      B. Permasalahan 

       Merujuk pada topik kajian ini, maka permasalahan yang diketengahkan oleh penulia 

adalah: 

1. Apa dasar konstitusional pengaturan tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum seperti diatur pada Peraturan Presiden 

No.65 Tahun 2006 ?. 

2. Variabel-variabel apa yang berpengaruh terhadap kegagalan implementasi peraturan 

presiden No.65 Tahun 2006 dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan 

pembangunan bagi kepentingan umum?. 

3. Apa wadah/ format hukum yang tepat menurut teori hukum pengkaidahan mengenai 

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum ?. 

        C. Pengertian Pengadaan Tanah Sebagai Konse p & Praksis 

       Pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti 

kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara 

dan besaran nominal tertentu. Rasionalitasnya, dalam hampir semua kajian pada literatur 

tentang aspek hukum pengadaan tanah, pemerintah atas nama negara memerlukan tanah   

namun, karena keterbatasan ketersediaan tanah untuk pembangunan pengadaan tanah 

terhadap tanah yang dikuasai oleh negara (Pasal 2, 6 dan 18 UU No.5 Tahun 1960 

(UUPA)) tidak mencukupi luasnya. Oleh karena itu dengan ”terpaksa” berdasar Pasal 6 

UUPA tentang fungsi sosial tanah, maka pemerintah mengambil tanah-tanah hak (tanah 

yang padanya dilekati hak individu atau badan hukum/ keagamaan) dengan memberikan 

penggantian yang layak (Pasal 27 huruf a, 34, 40 UUPA yunctis PP No.40 Th 1996, 

Peraturan Presiden No.65 Th 2006)  

       Aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara teoritik didasarkan 

pada azas/ prinsip tertentu dan terbagi menjadi dua subsistem: 

a. pengadaan tanah oleh pemerintah karena kepentingan umum 

b. pengadaan tanah oleh pemerintah karena bukan kepentingan umum (komersial) 

(Oloan Sitorus.,1995:7 dan 2004: 5) 

       Walaupun tersebut secara normatif pada Per Pres No.65 Tahun 2006 tentang 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, sesungguhnya jalan tol tidak dapat 

dimasukan pada ranah kepentingan umum. Argumentasinya karena menurut Kitay (1985) 

(dikutip penulis dari Soemardjono, 2005:78) kepentingan umum mengandung tiga unsur 

esensial: dilakukan oleh pemerintah, dimiliki oleh pemerintah dan non profit. Realitas 

menunjukkan bahwa jalan tol pasti bermotifkan profit (Sumardjono.,2005:109). Dengan 

demikian, argumentasi hukum yang paling tepat untuk jalan tol cara perolehan tanah oleh 



 5 

pemerintah bukan dengan pengadaan tanah, melainkan dengan jual-beli (Oloan Sitorus, 

2004: 7) 

     D. Prinsip (Principles) Dalam Kegiatan Pengada an Tanah 

       Prinsip atau acapkali dinamakan dengan azas-azas atau bahasa Inggrisnya principle 

secara konteks hukum3 pengadaan tanah menurut (Soemardjono,2005: 90-91, Oloan 

Sitorus,2004: 11-13) mencakup: 

a. penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun 
harus ada landasan haknya; 

b. semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada 
hak bangsa (ini kaitannya dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD yuncto Pasal 1 dan 2 UU 
Pokok Agraria) 

c. cara untuk memperoleh tanah yang sudah dihaki oleh seseorang/ badan hukum 
harus melalui kata sepakat antar pihak yang bersangkutan (kaitannya dengan UU 
No.39 Tahun 1999 tentang HAM) 

d. Dalam keadaan yang memaksa artinya jalan lain yang ditempuh gagal, maka 
presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan hak tanpa persetujuan 
subyek hak menurut UU No.20 tahun 1961 

 
 
Sebagai komparasi walaupun disadari ada perbedaan soal sistem hukum, Malaysia4 

menerapkan suatu prosedur yang ketat terhadap aktivitas pengadaan tanah diatur pada 

Land Acquisition Act 1960 dan perubahan/ amandemennya terutama dari dimensi hukum. 

Menurut Salleh Buang (1999) meskipun kegiatan pengadaan tanah (disebut sebagai land 

acquisition menurut common law system) mencakup semua aktivitas publik (umum), 

kepentingan pemerintah/ otoritas negara untuk kepentingan pertambangan, perumahan, 

pertanian, komersial atau industri (Salleh Buang,1999:3). Walaupun demikian, papar Salleh 

harus dilakukan pernyataan (deklarasi) tujuan kegiatan, dengar pendapat publik (Salleh 

Buang 1999:8-9). Nampaknya, Indonesia sekalipun aturan hukumnya dipandang memadai, 

namun dalam tataran implementatif masih banyak kelemahan/ kekurangan.  

Dalam konteks Indonesia, menurut pandangan Soemardjono (2005) kelemahan regulasi 

yang mengatur masalah aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum beberapa 

variabel di antaranya adalah: 

                                                 
3 Azas  dinamakan principles  dirumuskan sebagai sesuatu yang ada di belakang atau di balik 
norma hukum  yang memberikan arahan apa yang seyoginya dilakukan, tertuang di dalam sebuah 
pasal/ ayat, bersifat umum, obyektif, logis . Tugasnya untuk menyelesaikan pertentangan norma 
(conflict of norms) di dalam suatu sistem hukum tertentu, sehingga harmonisasi dan sinkronisasi 
akan terwujud (Soedikno Mertokoesoemo.,1985 Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, hal.31-34) 
 
4 Sistem hukum Malaysia dinamakan sistem Common Law/ Anglo America sebagai akibat 
penjajahan Inggris (eks persemakmuran Inggris) dimana mengutamakan case by case (the binding 
force of precedent) dengan sistem Jury. Tanah dmiliki oleh raja (land owned by the Sultan)  
(bentuk negara Malaysia adalah federal dari kesultanan-kesultanan dipimpin seorang perdana 
menteri, sultan pemimpin (Yang Dipertuan Agong ) hanya simbol belaka, jika sultan menghendaki 
maka tanah wajib diserahkan, dengan memperhitungkan secara cermat implikasi sebelum dan posta 
pengadaan tanah disebut Land Acquisition. 
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a. Wujud produk hukumnya mestinya berupa undang-undang karena aspek yang 
diatur (substansinya) menyangkut hajat hidup orang banyak, bersifat esensial 
(hak azasi manusia/ human rights) kongkritnya bertautan pangan, papan dalam 
konteks negara agraris 

b. masih luasnya makna kepentingan umum, persoalan yang mengemuka istilah 
tanpa batas yang jelas dan tegas;Ada satu dari tiga alternatif: pertama hanya 
pedoman umum sehingga mendorong penafsiran terbuka, kedua 
mencantumkannya dalam daftar kegiatan (list provision) atau gabunga dari 
keduanya 

c. belum dipisahkan secara jelas dan tegas pembedaan kegiatan pembangunan 
untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum 

d. bentuk ganti rugi yang dimuat bersifat fisik dan tidak mencantumkan yang non-
fisik. Padahal harga perubahan status pemegang hak dari profesi petani menjadi 
yang lain amat mahal misalnya menjadi buruh kasar, kuli bangunan, pemulung. 

e. peran dan kedudukan panitia pengadaan tanah, terutama masalah 
independensinya, sehingga mampu memetankan diri sebagai fasilitator para 
pihak secara independen. 

f. Regulasi menafsirkan secara keliru dan menunjukkan pemaksaan kehendak 
dalam penetapan ganti rugi yang tidak disepakati subyek dengan dengan 
menganalogkan konsinyasi (penitipan barang di panitera pengadilan menurut 
Pasal 1404 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (Soemardjono,2005: 102-
105). 

 
Diperjelas dalam uraian yang lain Soemardjono (2008) menyatakan bahwa dari sisi 

hukum dimensi keadilan (justice) harus dikedepankan artinya makna fungsi sosial 

terjadinya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan. 

Tegasnya hak-hak yang sah (legal) dari subyek hak atas tanah harus dilindungi dan 

dihargai. Di sisi lain, keikhlasan pemegang hak demi kepentingan masyarakat yang lebih 

luas juga sepantasnya dihargai oleh pemerintah/ pemerintah daerah dan panitia pengadaan 

tanah (Soemardjono,2008: 249-252). 

 

    E. Dua Model , Cara, Musyawarah, Ganti Rugi Pad a  Pengadaan Tanah 

    1. pelepasan hak atas tanah untuk hak milik atas tanah (Pasal 2 Ay(1) Per Men 65/06) 

    2. penyerahan hak atas tanah untuk HGU, HGB, Hak Pakai (atas TN), HPL 

 

        E.1 Cara-cara  Pengadaan Tanah 

    1. jual-beli,  

    2. tukar-menukar  

    3. atau cara lain yang disepakati 

 

        E. 2.Syarat Musyawarah 

    1. didasarkan pada satu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam satu produk hukum  

    2. kesamaan persepsi tentang kepentingan umum, cara PTUP, musyawarah, substansi 

penggantian yang layak 
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    3. dilakukan secara langsung, bersama (egaliter/setara), efektif 

    4. saling menerima dan memberi (take & give) pendapat/ pandangan, saran, kritik, usul 

    5. hanya dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal, jika diketahui materi/ substansi 

yang dimusyawarahkan, tujuan, hambatan, target yang kongkrit, peran yang jelas, 

solusi yang adil 

    6. musyawarah tidak boleh ada pemaksaan kehendak pihak yang satu terhadap yang 

lain 

    7. Pelibatan secara setara pemangku kepentingan dalam forum musyawarah tanpa ada 

egosektoral/ mengedepankan kepentingan individu/ kelompok/ golongan 

        Baik acara perolehan tanah melalui kegiatan pengadaan tanah dengan kata sepakat 

maupun pencabutan hak (sebagai suatu upaya hukum pamungkas & final jika pengadaan 

tanah musyawarah untuk mencapai mufakat gagal dilakukan & tidak dimungkinkan 

pemindahan lokasi kegiatan ke tempat lain), terhadap subyek hak wajib diberikan imbalan 

yang layak berupa uang, fasilitas/ tanah pengganti sehingga keadaan sosial-ekonominya 

tidak merosot/ menurun (Soemardjono,2005: 90).  

        Perlu diiingat dan diperhatikan bahwa menurut Pasal 7 UU No.10 Tahun 2004 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan dan Pasal 6, 18, 27, 34 UUPA lembaga 

pengadaan tanah muncul dari praktik dan perluasan interpretasi dari azas-azas (huruf a-d 

sub b di atas) dan pasal-pasal undang-undang sebagaimana disebut di muka. 

       Dalam dimensi yuridik, mekanisme atau prosedur digolongkan sebagai hukum acara. 

Maknanya, menyangkut persoalan bagaimana suatu norma hukum material 

diimplementasikan pada kasus real. Dalam mekanisme ada beberapa kaidah bagaimana 

caranya agar kaidah hukum material dapat ditegakkan, bagaimana caranya mewujudkan 

hak dan kewajiban (Mertokoesoemo,1986: 105). Esensi yang dapat dipetik dari uraian 

Soedikno adalah dalam mekanisme sebagai harus bersifat jelas dan tegas, tidak 

menimbulkan penafsiran ganda (dubieus/ berwayuh arti). Harus diperhatikan bahwa karena 

kedudukan Peraturan Presiden ini sebagai lex specialis tidak boleh mengabaikan lex 

generalinya yakni Undang-undang Pokok Agraria dan UU No.20 Tah 19615. 

         E.3. Substansi Ganti Rugi 

    1. didasarkan pada produk hukum putusan yang bersifat mengatur 

    2. ganti rugi baru dapat dibayarkan setelah diperoleh hasil keputusan final musyawarah  

    3. mencakup bidang tanah, bangunan serta tanaman yang dihitung berdasarkan tolok- 

ukur yang telah disepakati 

                                                 
5 Dalam konteks legal berlaku Pasal 7 Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan dimana sudah ditentukan secara rigid susunan hirarkhi peraturan 
perundang-undangan Indonesia dengan urut-urutan: UUD, UU/ PerPuu, PP, Per Pres, PerDa. 
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    4. Pasal 13 (PerMen 65/06) wujud ganti rugi: uang dan/atau tanah pengganti dan/atau 

pemukiman kembali, gabungan atau bentuk lain yang disepakati para pihak. 

       Persoalan yang esensial dari dimensi hukum bahwa perbuatan hukum itu menjadi 

benar, adil dengan terpenuhinya prosedur atau tata cara saja. Namun yang justru yang 

mendasar adalah:  

    Pertama , apakah panitia pengadaan tanah termasuk tim penilai benar-benar secara jujur 

mengakomodasi kepentingan si pemilik tanah?. 

    Kedua , dalam pembagian peran pada P2T biasanya leading sektor adalah pemda 

(sebagai penggagas) kurang melakukan koordinasi dan peran setara dengan 

institusi terkait BPN, Kantor Pelayanan PBB Pajak Pratama), Dinas 

Kimpraswil, Badan Urusan Tanah dan Rumah dsb. Akibatnya dalam taksasi 

nilai tanah tidak sesuai dengan ”kewajaran” sehingga memicu adanya konflik/ 

sengketa hukum. 

    Ketiga , mengapa tak terfikirkan misalnya terhadap si empunya tanah skenarionya tidak 

diberikan penggantian yang layak dalam bentuk uang/ relokasi melainkan 

misalnya penyertaan ”saham ” jalan tol dengan assesment yang teliti  berapa 

besaran disesuaikan dengan luas lahannya. 

 

     F. Persoalan Eksekusi dan Implikasi Hukum 

      Masalah eksekusi menyangkut persoalan pelaksanaan/ implementasi dari mekanisme 

yang telah disusun/ dibangun sebagaimana tertuang dalam pasal dan/ ayat pada sebuah 

norma. Philippe Nonet Philip Selznick (1975 dan 2003) dalam sebuah produk hukum yang 

otonom, ciri-cirinya adalah: 

a. hukum terpisah dari politik, artinya kemandirian kekuasaan peradilan dengan garis 
jelas fungsi legislatif dan yudikatif; 

b. tertib hukum mendukung ”model peraturan (model of rules)”, artinya peraturan 
membantu menerapkan ukuran bagi akuntabilitas para pejabat pada saat yang sama 
membatasi kreatifitas institusi untuk campur tangan; 

c. prosedur adalah jantung dari hukum ”keteraturan dan keadilan (fairness)” dan bukan 
keadilan substantif merupakan tujuan dan kompetensi tertib hukum; 

d. ketaatan pada hukum difahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap 
peraturan hukum positif, kritik hukum yang berlaku disalurkan proses politik (Nonet 
dan Selznick,2003: 44) 

 
       Nonet dan Selznick lebih lanjut memberikan uraian yang kiranya dapat semakin 

membuka wawasan khususnya mengenai persoalan prosedur dan eksekusinya. Menurut 

Nonet dan Selznick penjinakan represi dimulai dengan tumbuhnya komitmen untuk 

memerintah berdasar peraturan. Selanjutnya prosedur merupakan jaminan paling nyata 

dari suatu penerapan peraturan secara adil. Otoritas yang berpotensi represif dikendalikan 
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oleh ”due process”. Prosedur lebih banyak memfasilitasi tujuan daripada yang dilayani oleh 

keadilan (Nonet dan Selznick,2003: 53-54). 

       Apa esensi yang dapat dipetik dari penjelasan Nonet dan Selznick di muka, adalah 

prosedur menyangkut persoalan esensial dalam upaya penegakan hukum yang berujung 

pada tercapainya keadilan (dispensing justice). Namun demikian dalam konteks sosial 

dewasa ini sesungguhnya prosedur atau mekanisme merupakan sebuah kontrak sosial 

yang merupakan kesepahaman antara regulator dengan rakyat mengenai urut-urutan 

kegiatan yang harus ditempuh dalam suatu kegiatan misalnya kegiatan pengadaan tanah.    

Dalam penyusunan prosedur menurut Nonet dan Selznick harus bersifat jelas (tidak multi 

tafsir), sederhana dan mudah dilaksanakan (tidak birokratik), bertujuan jelas (certain goal), 

mengedepankan kemaslahatan masyarakat daripada kepentingan regulator.Seperti 

dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006)6 ”produk hukum yang lebih banyak melayani 

kepentingan golongan atas dan belum menyentuh masyarakat stratum bawah” (Rahardjo, 

2006: 129-130). Oleh karena itu,  masih pandangan Rahardjo, ”dalam proses pembuatan 

hukum legislator sangat dituntut kesadarannya untuk mencermati berbagai kekuatan yang 

ikut bermain dalam proses dengan antara lain secara sistematis memasukan komponen 

azas hukum untuk mengalirkan nilai-nilai yang dianut masyarakat ”(Rahardjo,2006: 130-

131).  

       Satjipto Rahardjo (2006) kaitannya pembahasan eksekusi sebagai suatu permainan 

bahasa dari sengkarut keinginan, kepentingan mengubah menjadi harapan dan keinginan. 

Acapkali peraturan diciptakan dengan wawasan yang amat sempit, bebas emosi, datar bak 

rumusan matematis, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai urutan pertama, 

merupakan aktifitas berkesinambungan (a continuum of norms). Tak pelak implikasi yang 

timbul, nampaknya harus dicermati dari sekian variabel dari proses panjang prosedur dan 

eksekusinya. Tidak dapat diabaikan bahwa berbicara hukum tidak hanya sebatas apa yang 

termaktub dalam teks, seperti hukum alam atau matematis segala sesuatu terkuantifikasi, 

melainkan di dalamnya banyak variabel termasuk non-yuridik. Kiranya contoh seperti 

pemerintah telah menyiapkan dana Rp.3,9 triliun untuk pengadaan tanah bagi jalan tol 

Cikampek-Probolinggo. Tanah yang belum diperoleh melalui pengadaan tanah antara Solo-

Mantingan 368,87 hektar dengan salah satu permasalahan tanah yang akan dikenakan 

pengadaan tanah seharusnya tidak boleh ada bangunan baru, untuk tanah yang telah 

selesai dibicarakan harganya (koran TEMPO, 13 September 2008: A15). Sudah tentu 

dalam mendukung program tersebut, maka piranti hukum harus disiapkan baik 

menggunakan pertama, eksposisi/ konstruksi kedua interpretasi. Dalam penafsiran bukan 

                                                 
6 Bandingkan pandangan Rahardjo sebagai termuat di dalam Bernardinus Steni.,2007.,Buntu 
Interpretasi, Buntu Keadilan, dalam Donny Danardono (Editor), Wacana Pembaharuan Hukum di 
Indonesia (sebuah bunga rampai), Cetakan Pertama, HuMa, Jakarta, hal.45-46 
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menggunakan logika peraturan semata, melainkan kenyataan yang ada di masyarakat. Hal 

demikian cocok dengan Oliver Wendel Holmes (inisiator mazhab Sociological 

Jurisprudence) pernah menyatakan ”the life of law hasn’t been logic, but it is experience”. 

       Berkaitan dengan kebijakan (policy), maka  suatu kebijakan yang diambil pada tataran 

nasional, regional, lokal  dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan wajib 

mempertimbangkan produk hukum apa yang akan dihasilkan artinya, bagaimana wujud 

pewadahan/ pengkaidahan kebijakan yang akan dibuat, kemana hukum hendak diarahkan, 

variabel apa yang secara signifikan dapat mengubah hukum yang diberlakukan. Bagaimana 

implikasi kebijakan yang tidak demikian dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak 

implementatif, otoriter, tidak realistik, terlepas dari nilai-nilai keadilan dan etika berbangsa 

dan bernegara (principle of good governance). 

 

        G. Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Per P res 65 Tahun 2006 & Kelemahan 

Pengaturan Pengadaan Tanah (Ius Constituendum) 

       Agar mempermudah memahami konsep berfikir penulis di dalam mengkaji materi 

pengaturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan 

umum dengan pendekatan atau perspektif socio-legal dapat dijelaskan alasan penulis 

adalah: 

    a. aras berfikir kebanyakan panitia pengadaan tanah atau bahkan konsultan tehnisnya 

mengesankan masih terpancang pada tataran teoritikal tehnis semata, seolah-olah 

bahwa skenario substansi, cara, mekanisme/ prosedur serta eksekusi pengadaan 

tanah yang disepakati dipastikan ganti-rugi dengan alur yang cukup berbelit (the live 

of law hasn’t been logic but it is experience kata hakim agung USA Oliver Wendel 

Holmes) artinya hukum tidak bisa hanya dipancang pada makna yang teknikal, real, 

logis semata, namun di dalamnya juga terkandung esensi perilaku, budaya, cara 

sosialisasi, karakter individu dan sebaiknya. 

     b. diagram alir menunjukkan pengabaian cara-cara lain yang kemungkinan justru malah 

disepakati para pihak dalam serangkaian musyawarah misal: jual-beli untuk 

pengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum 

     c. sebaiknya daripada membuat prosedur yang birokratik, lebih tepat jika membuat 

ancangan menyusun kemungkinan cara-cara non ganti rugi misalnya tukar-menukar 

tanah (ruilslag), tanah pengganti, penyertaan modal (inbreng), saham dan 

sebagainya. Mengapa demikian?, alasan penulis, sekalipun sudah diatur namun dari 

serangkaian mempelajari aturan, belum ada sistem yang baku (nampaknya sulit 

dilakukan pembakuan karena karakteristik setiap proyek sangat beragam dan 

budayanya). 
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     d. pelibatan institusi harus terkait dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam 

sistem organisasi birokrasi, LSM demkian juga harus terkait dengan kiprah masing-

masing satuan organisasinya dengan penggambaran yang jelas, sederhana apa 

tugas dan tanggung–jawab serta apa urgensinya pemangku kepentingan itu harus 

dilibatkan bukan pemangku kepentingan yang lain?. 

 

Gambar Variabel Berpengaruh Terhadap Kaidah PTUP 

 
Keterangan Gambar: 

 ------ menggambarkan variabel besar yang potensial berpengaruh 

�     menggambarkan hirarkhi dan saling keterpengaruhan 

 PTUP = pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum  

 

    H. Pijakan Teoritik yang Digunakan Dalam Kajian  

       Seperti telah ditegaskan oleh penulis bahwa dalam kajian ini penulis menggunakan 

dasar teori hukum sebagai basis untuk melakukan serangkaian analisis yakni analisis 

socio-legal. Adapun teori yang dipakai adalah Autopoietic Organization Theory yang 

dikemukakan oleh Niklas Luhmann yang diketengahkannya pada sekitar tahun 1980an 

seperti tersebut di wikipedia.com sebagai berikut:  

    Luhmann called this process of reproduction from elements previously filtered from an 
over-complex environment autopoiesis (pronounced "auto-poy-E-sis"; literally: self-
creation), using a term coined in cognitive biology by Chilean thinkers Humberto Maturana 
and Francisco Varela. Social systems are autopoietically closed in that they use and rely 
on resources from their environment; yet those resources do not become part of the 
systems' operation. Both thought and digestion are important preconditions for 
communication, but neither appears in communication as such. 

UUD 1945 Pasal 33 Ayat 
(3) 

UU No.5 
Tahun 1960 
Pasal 2, 4, 6, 
18, 27, 34, 40 

UU No.25 
Tahun 2007 

UU No.26 
Tahun 2007 

UU No.19 
Tahun 2004 

UU No.32 
Tahun 2004 

UU No.22 
Tahun 2001 

UU No.18 
Tahun 2004 

Per Pres 
No.65 

Tahun 2006 

UU No.10 
Tahun 2004 

Variabel-variabel Legal-Positivistik Yang 
Pengaruh Mempengaruhi 

Variabel-variabel Non-Legal Yang Berpengaruh Terhadap 
Per Pres PTUP 

Globalisasi (Neo-Kapitalisme, Fluktuasi Politik 
Ketatanegaraan, Kurs Valuta, harga migas, kultur sosial, 

tingkat represi aparat 

Teori Niklas Luhmann 

1980 Autopoesis 
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    Luhmann likens the operation of autopoiesis (the filtering and processing of information 
from the environment) to a program, making a series of logical distinctions (in 
German,Unterscheidungen. autopoiesis represents considerable potential for developing 
alternative ways of understanding organizations. Niklas Luhmann's autopoiesis, being 
developed specifically for theorizing social systems, is gradually finding its way into 
organization studies. areas of Luhmann's autopoiesis that have bearing on organization 
theory. It discusses aspects that are of particular interest to both theoretical and empirical 
organization theory, and in doing so it enables students of organizations to acquire better 
appreciation of Luhmann's thinking. Niklas Luhmann drew from theories of organization. 
In this valuable book Luhmann's theory is used for analysing organizations. The authors 
provide useful insights in two respects: they elucidate Luhmann's general ideas in the 
specific context of organization, and they demonstrate how our understanding of 
organizations can benefit from these ideas.". 

   (wiki pedia.com.niklas luhmann.sociology of law. html diunduh tanggal 29 Mei 2008)  
 

 
       Alasan penulis mengambil teori Luhmann untuk melakukan serangkaian kajian atas 

peraturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan 

umum pertama karena memasukkan variabel non-yuridik asalnya dari variabel yang 

diadoptasi dari disiplin biologi kognitif disetarakan adanya variabel lain sebagai variabel 

yang berpengaruh atas variabel hukum. Kedua antara variabel hukum dan non-hukum 

terjadi saling mengorganisasikan dirinya, berkreasi secara internal, pengaruh-

mempengaruhi.Ketiga kegagalan kajian positivistik menjelaskan mengapa kaidah hukum 

tentang pengadaan tanah pada tataran sistem organisasi kemasyarakatan.  

       Teori Niklas Luhmann menjelaskan bahwa hukum atau secara lebih sempit 

seperangkat kaidah hukum dapat mengalami perubahan yang diakibatkan oleh dua variabel 

secara simultan yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam 

substansi hukum itu sendiri yang harus mengubah dirinya dalam menyesuaikan dengan 

perubahan pada tataran eksternal. Faktor eksternal berarti perubahan yang diakibatkan 

oleh desakan faktor-faktor di luar sistem hukum misalnya faktor: politik, sosial-ekonomi, 

religi-budaya-kemasyarakatan baik secara kontinyu-perlahan, atau secara intens-kuat. 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.02/2008 

sebagai contoh misalnya dalam aktifitas pengadaan tanah untuk kepentingan 

pembangunan bagi kepentingan umum, maka panitia pengadaan tanah akan mendasarkan 

pada ketentuan tersebut sebagai dasar penetapan pemberian ganti-rugi dengan alasan 

sebagai berikut: 

1. Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia Pengadaan Tanah 

dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum.  
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2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang memerlukan pengadaan 

tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 

3. Besaran biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah ditentukan paling tinggi 4% 

(empat perseratus) untuk ganti rugi sampai dengan atau setara Rp 5.000.000.000,- 

(lima miliar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagaimana dasar 

perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.    

4. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan 

ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah.  

5.  Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk 

pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/ stensil, fotocopy/ 

penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan 

dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya 

perjalanan dalam rangka pengadaan tanah.   

       Simpulan apa yang dapat diambil dari Peraturan Menteri Keuangan No. 

58/PMK.02/2008 bahwa persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi 

kepentingan umum hanyalah berakar pada pengalokasian anggaran untuk pembayaran 

ganti rugi kepada subyek eks pemegang hak atas tanah. Tak pernah terfikirkan bagaimana 

implikasi sosial-ekonomi-budaya perubahan hidup eks pemegang hak atas tanah sesudah 

tanahnya diambil oleh pemerintah.  

       Bagaimana akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan terhadap 

petani yang kehilangan tanahnya harus berubah menjadi non petani: buruh tani, buruh 

pabrik, penarik becak, buruh bangunan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan 

olehnya?. Apakah tidak atau sengaja mengabaikan kalkulasi kerugian akibat pengadaan 

tanah terhadap perubahan tata guna lahan yang semula sawah beririgasi tehnis yang 

dahulu dibiayai dengan hutang luar negeri menjadi peruntukan lain misalnya bendungan 

pengairan, prasarana/sarana jaringan transportasi darat. Berapa biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan peta tata ruang nasional/ 

provinsi/ kabupaten/ kota sebagai akibat dari pengadaan tanah atau sebaliknya. Berapa 

biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang memerlukan tanah untuk pengamanan 

infrastruktur yang akan atau sedang dibangun oleh aparatus keamanan akibat 

mendapatkan resistensi atau penolakan warga masyarakat karena sebab tertentu?.Tak 

pelak lagi jika persoalan ini didekati dengan pendekatan legal-positivistik secara tegas 

penulis nyatakan sesungguhnya akan sia-sia belaka karena ketidakmampuannya 

mengungkap akar persoalan mengapa setiap aktivitas pengadaan tanah pada tataran 

implementatif mengalami resistensi dari publik. 
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       Ditilik dari teori Autopoesis Luhmann khususnya faktor internal (internal legal dynamic) 

atas perubahan kaidah hukum pengadaan tanah jika dirunut sejak Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No.15 Tahun 19757,kemudian berganti menjadi Keputusan Presiden No.55 Tahun 

1993, berubah menjadi Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 serta terakhir Peraturan 

Presiden No.65 Tahun 2006 memang diakui ada hal-hal yang fundamental misalnya 

batasan pengadaan tanah, kepentingan umum, daftar kegiatan yang masuk dalam katagori 

kepentingan umum, pengorganisasian kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum, mekanisme musyawarah, implikasi hukum dari pengadaan tanah. 

       Faktor eksternal (external legal dynamic) yang kiranya perlu mendapat perhatian 

tentang variabel-variabel non-hukum yang berpengaruh terhadap variabel hukum menurut 

Abdul Manan (2006) mencakup: globalisasi, sosial-budaya, politik, ekonomi, pendidikan, 

ilmu pengetahuan dan teknologi, supremasi hukum (Abdul Manan, 2006: 57-196). Brian Z 

Tamanaha mempertegas pandangan Abdul Manan dengan pandangannya bertitik tolak dari 

gagasan HLA Hart dalam bukunya yang terkenal Concept of Law 1961 (Konsepsi Hukum) 

dinyatakan bahwa bagus tidaknya hukum bukan ditentukan oleh superioritas/ tidaknya, 

meretas perdebatan antara mashab hukum alam dengan mashab positivis (Brian Z 

Tamanaha.,2001:31-32).  

       Dalam tulisan yang lain, Tamanaha menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu 

perkara yang diajukan padanya akan dipengaruhi dua variabel Consciously Bound (CB) 

dan Consciously End Oriented (CEO) masing-masing saling desak mendesak pada 

gilirannya akan mempengaruhi terhadap kualitas dan keadilan putusannya. Secara mutatis-

mutandis jika dipertautkan dengan bagaimana sikap hakim dalam mengadili kasus hukum 

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan CB berhubungan dengan 

sinkronisasi/harmonisasi peraturan presiden dengan peraturan perundangan lain, CEO 

berkaitan dengan apa resiko yang akan dihadapi jika sang hakim memutus memenangkan 

rakyat daripada pemerintah misalnya dipindah ke tempat yang “kering” atau tempat yang 

“sepi perkara” atau barangkali dimutasi ke pusat sebagai staf ahli Menteri Hukum dan HAM. 

Sebaliknya akankah terbersit di dalam benak hakim saat yang berangkutan menyidangkan 

perkara antara rakyat dengan pemerintah bahwa dengan memenangkan pemerintah, 

berarti rakyat akan kehilangan tanah yang nilainya justru lebih besar dari keluarganya 

?.pakah difikirkan akibat dari putusannya semakin bertambahnya angka kemiskinan?. Data 

menunjukkan angka kemiskinan pada Juni 2007 masih 37,17 juta jiwa atau 17,75 % total 

penduduk Indonesia sementara menurut HKTI jumlah orang miskin di Indonesia 1998-2006 

berkisar 34-50 juta dan angka pengangguran 10,6 juta (9,8 %) 2007, sementara pada 2005 

                                                 
7 Hampir semua pengkaji hukum agraria sepakat menyatakan bahwa peraturan ini batal demi hukum 
karena format dan substansinya bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi 
peringkatnya (lex superior derogat legi inferiori). 
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10,9 juta (10,3%). Menurut data ESCAP Population Data Sheet tahun 2006 sebanyak 

35,29% rakyat Indonesia tidak tamat SD, 34,22% tamat SD, 13% tamat SMP dengan 

demikian peringkat Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia urutan ke 7 dari 11 

negara Asia Tenggara atau ranking 108 dari 177 negara dibanding Vietnam IPM ke 5 Asia 

Tenggara atau 108 dunia. Sudah barang tentu variabel-variabel demikian harus masuk ke 

dalam dasar pertimbangan hakim sebelum memutus perkara agar dimensi keadilan dapat 

tercapai secara maksimal. 

 

  I. Pewadahan Yang Tepat Kaidah Pengadaan Tanah 

        Pewadahan penulis maknai sebagai wujud formal dari sebuah produk hukum yang 

mengatur tentang sesuatu hal terkait dalam suatu tata urutan kaidah. Langkah untuk 

mencapai maksud tersebut dilakukan pengkajian kesesuaian kaidah dimaksud dalam 

sistem hukum positif.  Menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi 

Manusia dinyatakan: 

                                                                      Pasal 36 
    (1) Setiap orang berhak mempunyai milik,baik sendiri maupun bersama-sama dengan   
orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara 
yang tidak melanggar hukum. 
    (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengans sewenang-wenang dan secara 
melawan hukum. 
    (3)  Hak milik mempunyai fungsi sosial. 
 
 
                                                                    Pasal 37 
  
    (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya 
diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaanya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
    (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus 
dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara 
waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain. 
 
       Mengacu pada Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang No.39 Tahun 1999, maka yang 

tepat pewadahan kaidah hukum yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum berupa undang-undang. Mengapa demikian?, 

alasannya karena masalah hak atas tanah merupakan sesuatu yang bersifat fundamental  

serta merupakan bagian dari hak azasi manusia. Tidak dibenarkan hak atas tanah 

seseorang termasuk di dalamnya hak Adat (Ulayat) atas tanah diambil oleh pihak lain 

apalagi secara paksa dengan mengabaikan aspirasi si subyek hak atas tanah. 
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  J.Kesimpulan dan Rekomendasi 

          J.1. Kesimpulan 

       Uraian ini diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum sebagai berikut: 

1. Dasar konstitusional Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 adalah nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Pancasila dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang dasar 1945; 

Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum 

sepanjang sejak didiundangkan menggantikan Peraturan Menteri dalam Negeri 

No.15 tahun 1975 menimbulkan kontroversi hukum seperti pendahulunya. 

Sekalipun memiliki pijakan konstitusionalitas, namun ditinjau dari bentuk, format, 

substansi, penegakan hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai produk hukum 

yang baik dan benar. Nilai-nilai luhur UUD 1945 tentang moral, keadilan, 

kemanusiaan, kesejahteraan harus diaktualisasikan pada peraturan perundangan 

tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. 

2. Salah satu kegagalan dalam proses pembentukan hukum peraturan presiden ini 

mengabaikan variabel non hukum yang justru sangat besar relevansi dan 

pengaruhnya terhadap variabel hukum dengan mendasarkan teori Autopoeticnya 

Niklas Luhmann.  

3. Pewadahan yang tepat menurut teori hukum pengaturan mengenai pengadaan 

tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum adalah undang-

undang. 

 

     J.2. Rekomendasi 

      1.  Agar dalam penyusunan kaidah hukum harus didahului dengan kajian akademik  

yang transparan berupa naskah akademik, penjaringan aspirasi pemangku 

kepentingan untuk memberikan apresiasi secara luas, perumusan kaidah, 

sosialisasi, perumusan final. 

      2. Pelibatan secara proporsional dan aktif semua pemangku kepentingan untuk 

bersama-sama wakil rakyat menyusun kaidah hukum dengan membebaskan/ 

melepaskan diri dari intervensi kepentingan dari luar, kepentingan 

kelompok/golongan maupun kepentingan pribadi. 

      3.  Dalam kerangka reforma agraria diperlukan upaya yang terencana untuk merevisi 

pasal-pasal krusial dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 yang menyangkut: hak 

menguasai negara, dasar/ prinsip hukum Adat, hak Ulayat, fungsi sosial tanah. 

      4. Penghormatan dan pengakuan adanya keberagaman, dan meletakkan keberagaman 

sebagai sebuah karunia Allah pada bangsa Indonesia dengan konsekuensi 

keberagaman pula kaidah hukum yang mengaturnya. 
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       5.  Menempatkan eks pemegang hak atas tanah sebagai korban pembangunan untuk 

kepentingan umum harus diakhiri, sebaliknya hak-hak mereka harus dipulihkan 

serta mendapatkan perlindungan hukum secara proporsional; 
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