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Abtract 

Land acquisition in the public road construction project 
in Gemawang Village was realized based on the 
consensus between the construction committee and the 
land owners. However, principles of land acquisition as 
reflected in the Presidential Decree No. 55 of 1993 are 
still considered during the acquisition process. 

Kata kunci : Land acquisition, principles in land acquisition. 

Pengantar. 
Tanah, sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia yang telah 

dikaruniakan Tuhan yang Maha Esa, sebagai tumpuhan masa depan 
kesejahteraan manusia sendiri. Oleh karena itu manusia wajib 
mendayagunakan dan mengelola, sehingga kemampuan tanah sebagai 
sumber·utamanya dapat berlangsung terus menerus. 

Kegiatan pembangunan physik baik di desa maupun di kota 
banyak memerlukan tanah sebagai tempat untuk menampung kegiatan 
pembangunan. Guna memenuhi kebutuhan tanah tersebut, pemerintah 
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tidak dapat secara semena - mena mengambil tanah dari pemegang hak 
atas tanah. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) UUP A yang 
menyatakan bahwa : " Seluruh bumi, air, ruang angkasa termasulc 
kekayaan a/am yang terlcandung di dalamnya dalam wilayah Republik 
Indonesia sebagai lcarunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan 
ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupalcan kelcayaan nasional ". 
Dari Pasal 2 ayat ( 2 ) UUP A ini, nampak bahwa bumi, air, ruang 
angkasa dan kekayaan alam dalah merupakan kekayaan nasional. Prinsip 
bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana dituangkan 
dalam Pasal 6 UUP A merupakan salah satu dasar yang dapat dipakai oleh 
pemegang hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
semena - mena pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya akan tanah 
guna kepentingan umum. Konsepsi fungsi sosial menurut Hukum Tanah 
Nasional mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk 
menggunakan tanah sesuai dengan sifat dan keadaan hak atas tanah 
tersebut, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi pemegang hak akan tetapi 
juga bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa 
kepentingan perseorangan akan didesak dengan kepentingan umum ( 
d.h.i masyarakat ). Kedua kepentingan ini diharapkan dapat berjalan 
secara seimbang. 1 Untuk itu maka perlu adanya pemcanaan, peruntukan 
dan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUP A. 
Dengan demikian , jika pemegang hak menggunakan tanah sesuai dengan 
perencanaan Pemerintah, maka terpenuhilah fungsi sosialnya. 
Kepentingan umum harus diutamakan dari kepentingan pribadi sesuai 
dengan asas hukum yang berlaku bagi terselenggaranya kehidupan 
bersama dalam masyarakat. Walaupun demikian kepentingan individu 
juga tidak dapat diabaikan, karena hak individu tetap dihormati. Oleh 
karena itu jika kepentingan individu didesak dengan kepentingan umum 
dan mengakibatkan kerugian kepada pemegang hak, maka kepada yang 
bersangkutan akan diberi ganti kerugian. 

Mendasarkan pada konsepsi diatas, untuk mewujudkan dan 
memenuhi kebutuhan tanah guna kepentingan pembangunan, maka 
Pemerintah telah memberikan landasan yuridisnya sebagaimana tertuang 
antara lain dalam Pasal 18 UUPA, UU No 20 Tahun 1961, Keppres No 
55 Tahun 1993 dan Perpres No 36 Tahun 2005, dll. 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Keppres 
' No 55 Tahun 1993 yang merupakan satu produk hukum yang bertujuan 

untuk memberikan landasan yuridis bagi instansi Pemerintah yang 
membutuhkan tanah untuk kepentingan umum. Ada beberapa prinsip 
yang diatur dalam Keppres No 55 Tahun 1993 sehubungan dengan 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni bahwa : 

1 Penjelasan Pasal 6 UUP A 
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a. Keppres No 55 Tahun 1993 hanya dapat digunakan oleh Instansi 
Pemerintah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum 
(Pasal2). 

b. Pengadaan tanah tidak dipakai untuk mencari keuntungan (Pasal 
5) 

c. Prinsip penghonnatan terhadap hak atas tanah ( Pasal 3 ). 
d. Prinsip musyawarah dilakukan dalam pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum ( Pasal 19 sd Pasal 10 ). 
e. Musyawarah dilaksanakan secara langsung antara pemilik hak 

atas tanah dengan instansi yang membutuhkan ( Pasal 10 ) 
f. Penentuan ganti rugi didasarkan pada kenyataan nyata dan NJOP 

terakhir dari tanah yang bersangkutan ( Pasal 1 S ). 
Usaha pengembangan pedesaan, tentu tidak lepas dari kegiatan 

pengadaan tanah untuk memenuhi kepentingan tersebut, terutama untuk 
memenuhi kebutuhan prasarana transportasi. Dengan adanya sarana 
transportasi ( jalan ) yang ·memadai, akan membuka hubungan desa 
dengan pusat pemerintahan atau kota sekitamya dan akan berdampak 
pada bidang sosial, ekonomi, dll. 

Seperti halnya di desa Gemawang, Kecamatan Jambu, tidak 
adanya transportasi yang memadai, menjadikan terisolimya beberapa 
dusun di desa terse but yakni, dusun Guyang W arak, dusun Jlamprang dan 
dusun Kerep. Oleh karena itu pada tahun 1997, pemerintah desa 
Gemawang merencanakan untuk membuat jalan tembus melewati ketiga 
dusun tersebut, dengan harapan akan membuka hubungan dusun tersebut 
dengan desa sekitar. Akan tetapi rencana tersebut belum dapat terealisir 
karena belum adanya dukungan dari masyarakat , mengingat keberadaan 
kepala desa kurang mendapat kepercaraan dari masyarakat dan rencana 
tersebut tidak terorganisir dengan baik. 

Pada tahun 2001, dengan adanya kepala desa baru (bapak 
Bambang), rencana pembuatan jalan kembali dilaksanakan . Nampaknya 
rencana dapat terealisir dengan baik, dengan dukungan dan kerelaan 
masyarakat untuk menyerabkan tanah guna kepentingan pembangunan 
jalan tembus tersebut. Pelaksanaan pembuatan jalan tembus dapat 
dikatakan tanpa adimya rintangan apapun. Beberapa tahap dilaksanakan 
dalam penyelenggaraan pembuatan jalan ini, mulai dari tahap sosialisasi, 
tahap musyawarah penentuan ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah 
yang terkena program pembuatan jalan, tahap pelepasan hak maupun 
tahap pembuatan jalan secara physik. Diperoleh informasi bahwa prisip 
musyawarah dan kerelaan masyarakat dalam melepaskan hak atas 
tanahnya serta kesadaran akan pentingnya pembuatan sarana transportasi 
merupakan kunci keberhasilan dari pembangunan jalan tembus di Desa 

2 Wawancara dengan bapak Sumitro, warga dusun , tanggal6 dan 24 November 2006 
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Gemawang, Kecamatan Jambu.3 Nampaknya ada prinsip yang tennuat 
dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 diterapkan dalam pengadaan tanah 
untuk kepentingan pembuatan jalan tembus di desa Gemawang, yakni 
prinsip musyawarah dalam penentuan bentuk dan cara penetapan ganti 
rugi. Menjadi pertanyaan adalah : apakah ada prinsip lain yang termak:tub 
dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 diterapkan juga dalam pengadaan 
tanah di desa Gemawang tersebut. Tulisan ini hendak mencoba 
mengungkap hal tersebut. Atas dasar itu dirumuskan masalah penelitian 
sebagaiberikut: 

a. Prinsip - prinsip apakah yang diterapkan dalam pengadaan tanah 
untuk kepentingan pembangunan jalan di Desa Gemawang, 
Kecamatan Jambu ? 

b. Bagaimana penetapan dan bentuk ganti rugi yang diberikan 
kepada pemegang hak yang tanahnya terkena program 
pembangunan jalan ? 

Metode PeneHtian. 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif untuk 
mengungkapkan secara jelas tentang tahapan yang dilaksanakan dalam 
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di desa Gemawang, 
Kecamatan Jambu. Dengan metode ini diharapkan dapat digambarkan 
secara tuntas apakah prinsip pengadaan tanah yang tertuang dalam 
Keppres No 55 Th 1993 dilaksanakan juga dalam pengadaan tanah guna 
pembangunan jalan di Desa Gemawang, Kecamatan Jambu. Pendekatan 
yang dipilih dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan 
mengkaji aspek sosial dari hukum yang ada dalam masyarakat. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dengan jalan melakukan observasi langsung ke 
desa Gemawang dan mengadakan wawancara dengan responden. Dipilih 
sebagai responden adalah masyarakat yang tanahnya terkena program 
pembuatan jalan tersebut, di samping kepala desa Gemawang sebagai 
infonnan kunci. Penentuan responden didasarkan pada informasi dari 
kepala · desa yang dianggap mengetahui masyarakat yang tanahnya 
terkena program pembuatan jalan tersebut. Data sekunder dipakai untuk 
melengkapi data primer. Data ini diperoleh dari literatur, perturan 
•perudangan, dan dokumenasi tertulis lainnya yang dapat mendukung 
dalam menjawab permaslahan yang diteliti. 

Unit amatan dalam . penelitian ini adalah masyarakat yang 
tanahnya terkena program pembangunan jalan di desa Gemawang, 

3 Wawancara dengan Kepala Desa Gemawang, tanggal8 November 2006. 
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Kecamatan Jambu dan sebagai unit analisinya adalah proses pengadaan 
tanah untuk pembangunan jalan di desa Gemawang, Kecamatan Jambu. 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan. 

a. Gambaran wllayah Desa Gemawang. 
Desa Gemawang, terletak di Kecamatan Jambu, termasuk wilayah 

Kabupaten Semarang. Luas lahan desa ini kurang lebih 876 Hektar, yang 
terdiri dari tujuh dusun yakni dusun Banaran, Krajan, Sekaja, Jlamprang, 
Kerep dan dusun Guyang Warak. Jumlah penduduk desa ini kurang lebih 
3250 jiwa dengan 90 % berkerja sebagai petani. Dari ketujuh dusun 
tersebut, hanya dusun Banaran mempunyai akses ke jalan raya 
Amabarawa- Magelang. Oleh karena itu agar dusun Jlamprang, Kerep 
dan dusun Guyang Warak dapat memperoleh akses ke dusun Banaran, 
maka dibuat jalan tembus yang menghubungkan dusun Banaran dengan 
dusun Kerep, Jlamprang dan Guyang Warak. Sebelum ada jalan tembus, 
untuk mencapai dusun Banaran, penduduk harus berjalan melalui 
pematang sawah, jalan setapak di hutan. Nampak bahwa letak ketiga 
dusun tersebut terisolir dari dunia luar. Rencana pembuatan jalan tembus 
telah dimulai sejak tahun 1992 hanya baru terealisir pada tahun 2002. 
Lahan yang diperlukan untuk pembuatan jalan adalah panjang : 1 ,5 km 
dan lebar 4 meter. Oleh karena itu maka tiap warga yang terkena proyek 
ini harus melepaskan tanahnya kurang lebih : panjang 1.5 meter dan 
lebar 4 meter. Biaya pembuatan jalan sebesar 100 juta rupiah, dengan 
dukungan dana dari Pemerintah Provinsi sebesar 60 juta rupiah dan 
swadaya masyarakat 40 juta rupiah. Disamping itu bantuan Pemerintah 
juga berupa pinjaman alat pengeras tanah selama satu tahun.4 

Dalam pengadaan tanah untuk pembuatan · jalan ini, ada 1050 
warga pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkena program ini, 
dengan mata pencaharian 95 % adalah petani dan buruh tani. Sebagian 
besar warga tersebut adalah penduduk asli dari desa Gemawang . Indikasi 
ini terlihat dari cara perolehan hak atas tanah dari warga yang terkena 
program, yakni 96,5 % berasal dari warisan, 3,2 % membeli dan 0,3 % 
berasal dari hibah. ~ 

b. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan. 
Tahap persiapan yang dilaksanakan dalam pembangunan jalan 

adalah pembentukan panitia · ~mbangunan jalan. Pembentukan pantia 
dilaksanakan secara transparan,' yakni dengan mengundang anggota 
Organisasi Masyarakat Setempat ( OMS ) dan petugas kantor desa. Dari 
hasil musyawarah terse but, terbentuklah panitia pembangunan jalan, yang 

4 Wawancara dengan Kepala Desa Gemawang, tanggal9 November 2006 
5 Diolah dari data tertulis pengadaan tanah di desa Gemawang , November 2006 
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berjumlah 12 ( dua belas ) orang, yang terdiri dari enam anggota 
kelurahan yakni kepala desa , sekretaris desa dan empat orang staf kantor 
desa yang lain, serta 6 orang wakil dari OMS. Tugas dari panitia 
pembangunan jalan adalah : 

a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai akan adnya 
pembangunan jalan . 

b. Mengadakan penelitian dan iventarisasi tanah yang terkenan 
program. 

c. Menaksir ganti kerugian yang akan diberikan kepada pemegang 
hak atas tanah. 

d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat pemegang haka atas 
tanah mengenai tujuan dan rencana pembuatan jalan. 

e. Mengadakan musyawarah dengn para pemegang hak atas tanah 
dalam rangka menentukan ganti kerugian. 

f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada 
pemegang hak atas tanah. 
Tahap sosialisasi (penyuluhan) dilaksanakan baik secara formal 

maupun in formal. Penyuluhan secara formal dilaksanakan dengan 
mengundang warga desa ke balai desa, sedangkan penyuluhan secara in 
formal dilaksanakan baik dalam pertemuan RT atau RW maupun dengan 
jalan datang dari rumah ke rumah. Materi penyuluhan pada intinya sama 
yakni rencana pembangunan jalan dan penegasan bahwa mengingat tidak 
ada dana yang cukup untuk pemberian ganti rugi, maka diusulkan adanya 
kompensasi berupa pengurusan sertifikat secara gratis bagi warga yang 
tanahnya terkena program pembuatanjalan 6• 

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah musyawarah untuk menentukan 
bentuk dan besamya ganti kerugian. Hasil musyawarah yang dilakukan 
beberapa kali menghasilkan beberapa kesepakan sebagai berikut 7: 

a. Warga masyarakat bersedia ikut berpartisipasi membangun jalan 
secara kerja bakti. 

b. Kerja bakti akan dilaksanakan setiap hari minggu dan bagi warga 
yang tidak dapat mengikuti kerja bakti akan diwajibkan untuk 
membayar Rp 5000. 

c. Warga yang tanahnya terkena proyek, akan memdapatkan 
sertifikat tanpa dipungut biaya untuk sisa tanah yang terkena 
proyek serta pengurangan PBB. 

d. Ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang 
terkena proyek dengan ketentuan sebagai berikut : 

Blok 1, ukuran kurang dari 2.5 x 4 meter sebesar Rp 
3000,-

6 Wawancara dengan Kepala Desa Gemawang dan ibu Waginem, pada tgl2 sampai 12 
Desember 2006 
7 Wawancara dengan Kepala desa Gemawang, Desember 2006 
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Blok 2, ukuran 2.5 x 4 meter sampai 2.5 x 7 meter sebesar 
Rp6500,-
Blok 3, ukuran 2.5 x 8 meter sebesar Rp 10.000.-

Musyawarah penentuan ganti kerugian walaupun sebelumnya 
mendapat kesulitan untuk mendapat persetujuan dari warga karena 
pengalaman masa lalu ( pada th 1997 pemah direncanakan pembuatan 
jalan, akan tetapi tidak terealisir ) dapat dikatakan tidak banyak 
mengalami kendala, mengingat adanya kesadaran yang tinggi dari 
masyarakat akan pentingnya pembuatan jalan tersebut. Diperoleh 
infonnasi babwa alasan warga dengan suka rela menyerahkan tanahnya 
karena telab lama warga mendambakan adanya jalan tersebut agar 
dengan mudah mempunyai akses ke jalan Ambarawa - Magelang. Di 
S~P~f itu dengan adanya jalan ini, maka nilai tanab akan menjadi lebih 
tmggt. 
Proses selanjutnya adalab diterbitkan surat persetujuan yang dibuat 
panitia pembangunan jalan yang isinya basil kesepakatan pelepasan hak 
dari masyarakat yang terkena proyek pembangunan jalan. Wujud 
persetujuannnya adalab dalam bentuk penanda tanganan surat pemyataan 
tersebut. Sebelum pelaksanaan penanda tangannan dilaksanakan 
pengukuran luas laban dari tiap warga yang terkena proyek pembangunan 
jalan. Setelab jelas ukuran luas laban dari tiap warga yang terkena proyek 
pembuatan jalan tersebut, maka tiap - tiap warga akan menanda tangani 
surat pelepasan hak dihadapan panitia pembangunan jalan dan pihak 
Kantor Pertanaban Kabupaten Semarang. 

Pembahasan 

Dari uraian diatas nampak babwa dalam proses pembangunan 
jalan di desa Gemawang, Kecamatan Jambu, penyerahan tanah oleh 
warga masyarakat untuk kepentingan pembuatan jalan dilakukan dengan 
jalan musyawarah antara warga dengan panitia pembangunan jalan. 
Penyerahan tanab oleh warga masyarakat didasarkan pada kerelaan warga 
dan kesadaran ~akan pentingnya jalan untuk menunjang kepentingan 
warga setempat dalam hubungannya dengan desa - desa diluar. 
Kesadaran untuk menyerahkan tanab guna kepentingan penbuatan jalan 
ini, tidak lain merupakan manifestasi babwa hak atas tanab mempunyai 
fungsi sosial. 'Dalam konsepsi ini, babwa tanab tidak hanya dipergunakan 
untuk kepentingan pribadi saja (untuk kepentingan pemegang hak), akan 
tetapi juga untuk kepentingan umum ( dalam hal ini pembuatan jalan 
umum). 

8 Wawancara dengan Ny Sri Mulyani, Ny Sutinah, Ny Patria, Ny Winami pada tanggal 
12 samai 20 Desember 2006. 
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Sebagai dasar hukum pengadaan tanah untuk pembangunan jalan 
di desa Gemawang, Kecamanatan Jambu dapat didasarkan pada Pasal 23 
Keppres No 55 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa : "Pe/aksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang 
luasnya tidak /ebih dari 1 ( satu ) hektar, dapat di/akukan langsung o/eh 
instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak 
atas tanah , dengan cara jual beli atau menu/car atau cara lain yang 
disepakati kedua pihak " Bertumpu pada Pasal 23 Keppres No 55 Tahun 
1993 tersebut, maka cara pengadaan tanah yang dilakukan dalam 
pembangunan jalan di desa Gemawang, Kecamatan Jambu ini 
dilaksanakan bukan dengan cara jual beli atau tukar menukar, akan tetapi 
dengan "cara lain" yakni cara yang dipilih oleh warga masyarakat dan 
pemerintah desa pelepasan hak atas tanah oleh warga dengan kompensasi 
yang berupa pengurangan biaya PBB dan pemberian sertiftkat gratis 
kepada warga yang berkenan untuk melepaskan hak atas tanahnya guna 
pembangunan jalan tersebut. Secara yuridis hal ini sah - sah saja, 
sebagaimana peluang yang diberikan oleh Pasal 23 Keppres no 55 Tahun 
1993 tersebut. 

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan ini temyata 
menggunakan prinsip yang ada dalam pengadaan tanah sebagaimana 
yang diatur dalam Keppres No 55 Tahun 1993, yakni sebagaimana 
ketentuan Pasal 3 Keppres No 55 Tahun 1993 bahwa : pelepasan atau 
penyerahan hak atas tanah bagi pe/aksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan 
terhadap hak at as tanah. Prinsip ini dilaksanakan dalam pengadaan 
tanah untuk kepentingan pembangunan jalan di desa Gemawang , 
kecamatan Jambu. Indikasi adanya penghormatan kepada hak masyarakat 
tersebut nampak adanya musyawarah secara langsung antara warga 
pemilik tanah dengan pihak panitia pembangunan jalan. Dari basil 
penelitian, nampak bahwa tidak ada tindakan sewenang - wenang dari 
panitia pembangunan jalan, terbukti bahwa pembangunan jalan ini 
dilakukan musyawarah berkali - kali antara pemerintah desa dengan 
warga pemegang hak atas tanah yang terkena proyek pembangunan jalan. 
Untuk memahamkan kepada masyarakat akan partisipasinya dalam 
pembangunan jalan untuk kepentingan umum ini dilakukan dengan 
mengadakan sosialisasi baik secara formal, dengan mengadakan 
pertemuan di balai desa maupun in formal, dengan mengunjungi rumah 
warga yang terkena proyek maupun melalui serasehan di tingkat RT 
maupun RW. Tindakan- tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
merupakan satu bentuk penghargaan kepemilikan hak atas tanah oleh 
warga. 

Prinsip lain yang diwajibkan dalam pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum adalah prinsip musyawarah, sebagaimana dituangkan 
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dalam Pasal 9 Keppres No 55 Tahun 1993 yang menyatakan : 
"Pengadaan tanah bagi pe/aksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum dilakukan melalui musyawarah " Selanjutnya dituangkan dalam 
Pasal 10 jo Pasal 11 Keppres No 55 th 1993, babwa musyawarah 
dilakukan secara langsung antara pemegang bak atas tanah yang 
bersangkutan dan instansi Pemerintah yang memerlukan, ditempat yang 
telah ditetapkan dalam undangan. Apabila musyawarah yang dimaksud 
tidak memungkinkan dilaksanakan secara efektif, maka musyawarah 
dilakukan antara lnstansi Pemerintah yang membutuhkan, Panitia 
Pengadaan tanah dan wakil dari warga. Prinsip ini nampaknya juga 
dilaksanakan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di desa 
Gemawang, Kecamatan Jambu. lndikasi ini nampak dari basil penelitian 
yang mengungkapkan bahwa untuk melaksanakan ~royek pembangunan 
jalan telah dibentuk Panitia Pembangunan Jalan yang terdiri dari unsur 
desa dan Organisasi Masyarakat Setempat ( OMS ). Jika dilihat dari tugas 
panitia . ini, nampaknya bampir sama posisinya dengan apa yang oleb 
Keppres No 55 tahun 1993 dikenal dengan nama Panitia Pengadaan 
Tanah. Musyawarah dilakukan secara langsung antara wakil warga dan 
panitia pembangunan jalan di balai desa Gemawang sebagaimana tempat 
yang ditetapkan dalam undangan. Dengan demikian nampak bahwa 
musyawarah dilakukan bukan karena ada peraturan yang mewajibkan 
demikian, akan tetapi lebib pada kesadaran masyarakat bahwa 
musyawarah merupakan satu sarana untuk memutuskan, sebagaimana 
kebiasaan dari masyarakat adat. 

Sebubungan dengan penentuan besamya ganti rugi, yang 
didasarkan pada nilai nyata dari tanah dana NJOP sebagaimana 
dituangkan dalam Pasal 15 Keppres No 55 Tabun 1993, tidak diterapkan 
dalam penentuan ganti rugi dalam pembangunan jalan di desa 
Gemawang, Kecamatan Jambu. Pasal 15 Keppres No 55 Tahun 1993, 
menentukan bahwa perbitungan ganti rugi didasarkan pada nilai nyata 
dengan memperbatikan NJOP tanah yang bersangkutan, sedangkan 
penentuan ganti rugi di desa Gemawang didasarkan pada luas tanah, 
mengingat basil musyawarah dalam penentuan ganti rugi berupa 
pengurusan sertifikat secara gratis dan pengurangan PBB. Penentuan 
jenis ganti rugi yang demikian memang dimungkinkan, sepanjang telah 
disepakati oleb baik pibak pemegang bak atas tanah maupun oleb instansi 
yang membutuhkan tanah ( Pasal13 Keppres No 55 Tahun 1993 ). 

Nampak babwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan 
pembangunan jalan di desa Gemawang lebib banyak didasarkan pada 
kerelaan dari warga masyarakat sebagai pemilik tanab yang memahami 
akan pentingnya pembangunan jalan baik untuk yang bersangkutan 
maupun untuk seluruh warga masyarakat. Sekalipun tidak ada prinsip
prinsip yang dituangkan secara yuridis dalam bentuk peraturan 
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perundangan dalam pengadaan tanah dalam skala kecil, akan tetapi 
masyarakat desa Gemawang secara tidak sadar telah menggunakan 
prinsip - prinsip pengadaan tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
dalam Keppres No 55 Tahun 1993. 

Kesimpulan 

1. Beberapa prinsip pengadaan tanah yang diatur dalam Keppres No 
55 Tahun 1993 diterapkan dalam pengadaan tanah untuk 
pembangunan jalan di Desa Gemawang, Kecamatan Jambu. 

2. Prinsip yang digunakan adalah : prinsip musyawarah, 
penghargaan terhadap hak atas tanah. 

3. Musyawarah dilakukan secara langsung an tara panitia 
pembangunan jalan dengan warga yang tanahnya terkena proyek 
pembangunan jalan. 

4. Pengadaan tanah di desa Gemawang, Kecamatan Jambu, 
dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana dalam Keppres No 55 
Tahun 1993, yakni pembentukan panitia pembangunan jalan, 
sosialisasi, musyawarah untuk menentukan kompensasi dan tahap 
pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah. 

5. Kerelaan warga untuk melepaskan hak atas tanahnya lebih 
didasarkan pada kesadaran akan pentingnya pembangunan jalan 
tersebut baik bagi yang bersangkutan maupun warga masyarakat. 
lni merupakan manifestasi bahwa hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial. 
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