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RUU Pengadaan Tanah

Lama ditunggu. Jumat lalu, Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Rancangan undang-undang itu menjadi dasar pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

umum. Hadirnya RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum disambut baik

pemerintah dan ditunggu investor. Meski demikian, pengesahan RUU tersebut mendapat catatan kritis,

bahkan protes, dari kalangan anggota DPR sendiri. Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo menolak

pemberlakuan undang-undang tersebut karena terlalu pro-investor dan merugikan pemilik lahan.

Sejak awal, RUU Pengadaan Tanah sudah mengundang kritik. Kompleksitas persoalan agraria salah

satunya adalah bagaimana mewujudkan keadilan agraria bagi rakyat Indonesia, seperti diamanatkan

Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang menegaskan

tanah mempunyai fungsi sosial. Namun, di sisi lain ada UU No 20/1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas

Tanah dan Keputusan Presiden No 55/1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diperbarui dengan Peraturan Presiden No 65/2006.

Ketidakjelasan soal aturan pertanahan selama ini memang kerap memicu konflik. Terakhir konflik

pertanahan terjadi di Mesuji, Provinsi Lampung maupun Provinsi Sumatera Selatan. Masalah pertanahan

di Indonesia kompleks karena ada tumpang tindih perundang-undangan serta sektoralisme pengurusan

masalah tanah dan sumber daya alam antarsektor. Masalahnya kemudian adalah bagaimana

kepentingan perseorangan dan kepentingan umum bisa diseiring-sejalankan. Pertautan antarkeduanya

harus dilaksanakan berdasarkan rasa keadilan, perlindungan terhadap hak dasar masyarakat.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak

dan adil.

RUU ini bukan tanpa pertanyaan. Cara pandang pembuat undang-undang yang mengandalkan adanya

bukti kepemilikan tanah formal tentu berpotensi menimbulkan masalah baru, karena menurut catatan

hingga tahun 2008 baru sekitar 39 juta dari 85 juta bidang tanah yang bersertifikat. Belum lagi tanah

adat!

Meski demikian, terlepas dari kritik terhadap RUU ini, RUU telah mencoba memberikan aturan main soal



pengadaan tanah bagi pembangunan. RUU ini mendefinisikan secara limitatif 18 kelompok proyek untuk

kepentingan umum. Artinya, di luar 18 kelompok yang tertuang dalam RUU itu tidaklah bisa

menggunakan RUU tersebut sebagai acuan pengadaan tanahnya. Pengadaan tanah untuk kepentingan

swasta juga termasuk yang harus dikecualikan dari undang-undang tersebut. RUU itu menegaskan

pembangunan untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan pemerintah dan untuk itu dapat bekerja

sama dengan BUMN, BUMD, ataupun badan usaha swasta.

***

Filipina Dirundung Malang

Suasana berkabung menyelimuti Filipina karena amukan badai tropis Washi. Korban tewas sementara

diberitakan lebih dari 500 orang.

Sementara ratusan orang dikabarkan hilang. Badai tropis Washi menyapu Pulau Mindanao, Filipina

selatan, hari Jumat lalu. Dua kota yang paling parah disapu badai adalah Cagayan de Oro, ibu kota

Provinsi Misamis Oriental, dan Illigan yang terletak di pesisir utara Mindanao.

Hingga kemarin diberitakan, pencarian terhadap korban terus dilakukan melibatkan sejumlah kapal

karena diberitakan tak kurang dari 60 orang terbawa arus di lepas pantai kota El Salvador, yang terletak

sekitar 10 kilometer sebelah barat-laut Cagayan de Oro. Pemerintah Filipina juga mengerahkan 20.000

tentara untuk mencari para korban dan membantu korban hidup.

Selain menewaskan ratusan orang, dampak badai Washi ini juga menimbulkan banjir setinggi 3 meter,

menyebabkan jalan-jalan ditimbuni lumpur, putusnya jaringan listrik, hancurnya begitu banyak rumah,

tumbangnya pepohonan, dan hancurnya berbagai infrastruktur.

Tentu, ini merupakan cobaan besar bagi pemerintah pimpinan Presiden Aquino III yang sekarang tengah

berjuang untuk memberantas korupsi dan mendapat perlawanan dari jajaran Mahkamah Agung setelah

pemberhentian ketua Mahkamah Agung.

Begitu banyaknya badai tropis yang menyapu Filipina—badai tropis Washi ini merupakan badai ke-19

yang menyapu Filipina tahun ini—menegaskan bahwa negeri itu sangat rawan terhadap ancaman badai.

Oktober lalu, Filipina juga diterjang badai Lupit—dalam bahasa Tagalog, lupit berarti ’ganas’ atau

’kejam’. Badai ini berkecepatan 140 kilometer per jam sampai 170 kilometer per jam. Sementara badai

Washi berkecepatan 80 kilometer per jam.

September lalu, Filipina disapu badai Ketsana dan Parma yang diikuti hujat lebat. Sapuan badai Ketsana

itu menimbulkan banjir hebat, bahkan dicatat sebagai banjir terburuk dalam 40 tahun terakhir di Filipina.

Korban tewas waktu itu diberitakan mencapai 773 orang. Badai Ketsana memorakporandakan Pulau

Luzon.



Tentu, begitu banyaknya badai yang menyapu Filipina memaksa rakyat negeri itu menerima kenyataan

bahwa mereka hidup bersama bencana, seperti kita yang hidup di wilayah jalur cincin api. Satu hal lagi

yang harus dipahami dan diterima adalah saat ini alam terus bergejolak dan bergolak akibat dampak

kehancuran ekologis dan kekacauan musim akibat pemanasan global yang dirasakan penduduk dunia.

Tentu kita pantas menyampaikan ungkapan simpati dan solidaritas. Selain itu, tentu apa yang terjadi di

Filipina semestinya juga menyadarkan kita bahwa kita harus selalu waspada dan bersiap diri menghadapi

gejolak alam.
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