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ABSTRAK
Sejak Indonesia memproklamirkan diri sebagai Negara merdeka pada
tanggal 17 Agustus 1945, telah banyak peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai hak menguasai Negara di bidang pertanahan. Masalah
yang menjadi fokus penelitian ini adalah pertama, apa makna Hak Menguasai
Negara di Bidang Pertanahan? dan kedua, apakah Hak Menguasai Negara
dapat dilimpahkan?Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
dengan menggunakan metode analisis hukum, yakni menelaah, dan mengkaji
secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundangundangan.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu
penelitian yang bertolak dari: postulat-postulat normatif disebut dengan
hukum positif dan doktrin-doktrin yang berkembang, yang termasuk didalam
penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan,
meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel. Data yang
digunakan adalah data sekunder sebagai data utamanya dengan di dukung
oleh data primer. Data skunder berupa buku, majalah ilmiah, arsip,
dokumentasi pribadi dan resmi dan sebagainya. Sedangkan data primer
diperoleh melalui wawancara dan quesioner. Kesimpulan yang didapat
adalah bahwapertama,Hak Menguasai Negara di bidang pertanahan adalah
hak yang diberikan kepada Negara untuk a. Pengaturan (regelendaad), b.
Mengadakan kebijakan (beleid) bidang pertanahan, c. Tindakan pengurusan
(bestuursdaad) bidang pertanahan, d. Pengelolaan (beheersdaad) bidang
pertanahan, e. Pengendalian, yakni pemberianarahan, bimbingan, supervisi,
pelatihan, perizinan, sertifikasi, bantuan teknis, penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan, f. Pengawasan
(toezichthoundensdaad) bidang pertanahan, yakni kegiatan pemantauan dan
evaluasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk
melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.Kedua, Hak Menguasai
Negara dapat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang
sangat luas didunia, total luas negara Indonesia adalah 5.193.250 km²
yang mencakup daratan dan lautan. Hal tersebut menempatkan Indonesia
sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah 6 negara lainnya, yaitu Rusia,
Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil dan Australia. Jika dibandingkan
dengan luas negara-negara yang ada di Asia, Indonesia berada diperingkat
ke-2. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia
Tenggara, Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Selain
sebagai salah satu negara terluas didunia, Indonesia juga merupakan
negara kepulauan terluas didunia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia
adalah negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan
lautan. Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas
Indonesia adalah lautan. Luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.919.440
km² yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 terluas didunia.1
Di bidang pertanahan, hak menguasi negara mempunyai persoalan
yuridis, yakni tidak diperintahkan oleh UUD 1945 untuk diatur dalam
undang-undang.Di dalam UUD 1945 sebelum amandemen,2kata ‘dikuasai

1

Anonim, IlmuPengetahuanSosial,http://ipsgampang.blogspot.co.id/2015/01/luas-wilayahdan-jumlah-suku-di.html, diunduhtanggal 5 Oktober 2015.
2 Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab,
37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat
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oleh negara’terdapat didalam Pasal 33Ayat (2) dan Ayat (3). Pasal 33 Ayat
(2) menentukan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi
Negara dan yangmenguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
Negara”. Sedangkan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa “Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.Namun tidak
adatafsir yangsecara khusus menjelaskanmakna “dikuasai oleh negara”
baik di dalam Batang Tubuh maupun didalam Penjelasan UUD 1945.
Demikian juga setelah amandemen,3tidak ada tafsir yang secara khusus
menjelaskan mengenai makna “dikuasai oleh Negara”.
Sejarah terbentuknya pasal 33 ayat 3 UUD 1945, berawal pada saat R
Soepomo melontarkan didepan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945
yang diakhir pidatonya tentang Negara integralistik. Dinyatakan bahwa,
Dalam Negara yang berdasar integralistik berdasar persatuan, maka
dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistem “Sosialisme Negara” (Staats
Socialisme). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh
Negara sendiri. pada hakekatnya Negara yang akan menentukan dimana,
dimasa apa, perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah
pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan pada suatu
badan hukum privat atau kepada seseorang, itu semua tergantung dari
pada kepentingan Negara atau kepentingan rakyat seluruhnya. Begitupun
tentang hal tanah, pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah
berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat
Aturan Tambahan), serta Penjelasan.
3Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal
Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.
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seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk Negara akan diurus
oleh Negara sendiri.4
Menurut Erwiningsih bahwa kekuasaan negara atas tanah sangatlah
mudah diberikan penafsiran “tunggal” sesuai dengan keinginan penguasa,
sedangkan masih banyak peraturan perundangundangan yang harus
dijabarkan untuk pelaksanaan ketentuan pokok dalam UUPA.5
Menurut Triana bahwa asas hak menguasai oleh Negara sebenarnya
memiliki semangat pengganti asas ‘domein verklaring’ yang berlaku pada
masa kolonial belanda, yang ternyata hanya memberikan keuntungan
pada pemerintahan kolonial belanda pada masa itu.6Asas domein
verklaringtercantum di dalam Agrarisch Besluit (Staatsblad 1870 Nomor
118) sebagai aturan pelaksana AgrarischWet (AW 1870). Secara
gramatikal,“Domein” berarti wilayah atau tanah milik negara dan
“verklaring” berarti pernyataan. Jadi, “Domen Verklaring” artinya
penyataan bahwa suatu tanah yang tidak dapat dibuktikan pemiliknya
dianggap sebagai tanah negara.7Tujuan dari Domain Verklaring ini adalah
ingin mengusai tanah adat yang tidak ada bukti yang tertulis, sehingga
akan sulit dibuktikan dan dapat dikuasai oleh Pemerintah Belanda .
Secara yuridis hak menguasai dari Negara diatur di dalam Pasal 2
Ayat (2) UUPA, yakni memberi wewenang untuk:8
4

Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi
Agraria(Yogyakarta, Cetakan I, 2007), 35.
5Winahyu Erwiningsih, Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut
UUD 1945 (Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009), 120
6Triana Rejekiningsih, Hukum Agrarian Bagi Warganegara, (Surakarta, 2011), 37
7A. Ridwan Halim, Hukum Agraria dalam Tanya Jawab(Jakarta: Ghalia Indonesia), 18.
8Indonesia, Undang Undang, Undang Undang Nomo 5 Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043), Pasal 2 Ayat (2)
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1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
Pemahaman atas konsep makna dan substansi hak menguasai
negara atas tanah penting untuk meluruskan kewenangan yang ada
selama ini dalam bentuk mengatur, mengurus/mengelola dan mengawasi
untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesewenang-wenangan.9
Pertama, hak yang mengenai pengaturan peruntukan dalam nomor 1
dijabarkan dalam berbagai produk peraturan dan perundang-undangan
lainnya, dalam bidang-bidang seperti :
a. Penatagunaan tanah
b. Pengaturan Tata ruang
c. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Kedua,hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum dalam
nomor 2 dijabarkan dalam berbagai produk peraturan dan perundangundangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti :
a. Pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang boleh dikuasai
(landreform)
b. Pengaturan hak pengelolaan tanah
9

Winahyu Erwiningsih, op. cit.
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Ketiga,hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum dan
perbuatan hukum pada nomor 3 dijabarkan dalam berbagai produk
peraturan dan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti
a. Pendaftaran tanah
b. Hak tanggungan
Berdasarkan Pasal 2 UUPA diatas, Boedi Harsono mengartikan Hak
menguasai dari negara sebagai “sebutan yang diberikan oleh UUPA
kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara negara dan
tanah Indonesia.”10
Berbeda dengan Iman Soetikno yang memberikan pengertian Hak
menguasai dari Negara dapat dibagi menjadi: hak menguasai aktif dan Hak
menguasai pasif, dimana hak menguasi pasif adalah “hak menguasi dari
negara yang meliputi tanah dengan hak-hak perorangan bersifat
pasif”11maksudnya adalah bahwa diatas tanah telah ada hak-hak
perorangan ataupun keluarga, maupun hak-hak yang lainnya.
Sedangkan hak menguasai hak yang lain. Aktif adalah “hak menguasi
dari negara yang meliputi tanah dengan hak-hak perorangan … , apabila
tanah tersebut dibiarkan tidak diurus/ditelantarkan.”12
Hak menguasai dari negara atas tanah yang tidak dipunyai oleh
perorangan atau keluarga dengan hak apapun, dan masih belum dibuka

10

Boedi Harsono, Hukum Agraia Indonesia, (Jakarta: Penerbit Djambatan, cetakan
kesepuluh,2005), 268.
11Iman Soetikno, Politik Agraia Nasional, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univcersity press,
cetakan ketiga,1990), 53.
12Ibid.

5

juga dapat digolongkan sebagai hak penguasaan bersifat aktif.13Dengan
kata lain, apabila negara memerlukan tanah tersebut untuk kepentingan
rakyat, maka dapat digunakan menggunaan hak menguasi dari Negara
tersebut.
Prof. Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara
ini harus dibatasi dua hal:14
1. Pembatasan oleh UUD 1945.
2. Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara dengan memperhatikan hak
ulayat di daerah tersebut.
Menurut Harsono, dalam pelaksanaannya negara memberikan tanah
kepada seseorang atau badan hukum dengan hak menurut peruntukan
dan keperluannya untuk di dipergunakan sebagaimana mestinya tapi
dalam pemberian hak ini dibatasi oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum sepanjang menurut kenyataan masih ada.15
Sejak Indonesia memproklamirkan diri sebagai Negara merdeka
pada tanggal 17 Agustus 1945, telah banyak peraturan perundangundangan yang mengatur hak menguasai Negara di bidang pertanahan,
antara lain Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang Undang Nomor 5Tahun 1967 tentang Pokok
Kehutanan; Undang Undang Nomor 11Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan pokok Pertambangan; Undang Undang Nomor 3 Tahun 1972

13Ibid.

AP. Parlindungan, 1991, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung: Mandar
Maju), 40.
15Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia(Jakarta: Edisi Revisi, 2004), 32-34.
14
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tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi; Undang Undang
Nomor 11 T ahun 1974 tentang Pengairan; Undang Undang Nomor 4
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; Undang Undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Penataan Lingkungan Hidup; Undang Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang Undang Nomor 10 Tahun
1997 tentang

Ketenaganukliran; Keputusan Menteri Agraria No. SK.

112/Ka/ 61, tentang pembagian tugas wewenang agrarian; ditetapkan
tanggal 1 April 1961, berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 1960; Dengan
berlakunya peraturan ini mencabut Keputusan tanggal 22 Oktober 1959,
No. SK/495 / Ka/ 59, yang disempurnakan dengan Keputusan tanggal 4
Mei 1960, No. SK/599/Ka/ 60; dan lain-lain. Hal ini menggambarkan
adanya perkembangan makna Hak Menguasai Negara di bidang
pertanahan
Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu diadakan penelitian
mengenai “Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal di atas, masalah yang menjadi fokus penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Apa makna Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan?
2. Apakah Hak Menguasai Negara dapat dilimpahkan?

7

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah
1. Mengetahui dan menganalisis maknaHak Menguasai Negara di Bidang
Pertanahan.
2. Mengetahui dan menganalisis pelimpahan Hak Menguasai Negara.

D. Personalia Tim
Ketua

: Rachmat Trijono

Sekretaris : Eko Noer Kristianto, S.H.,M.H
Anggota

: 1. Victor Simanjuntak, S.H.,M.H
2. Iwan Nurdin
3. Jamilus, S.H.,M.H.
4. Bungasan Hutapea, S.H.,M.H.
5. Dwi Agustine K, S.H.,M.H

Staf Sekretaris

: Iis Trisnawati
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BAB II
LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA BERIKIR
HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTANAHAN

A. Landasan Teori
1. Teori Negara Hukum
Pasal

1

ayat

(3)

Undang-Undang

Dasar

Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa
“Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah
negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan
kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak
dipertanggungjawabkan.16
Dengan demikian yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah
negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada
warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya
kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari
pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia
agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan
hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu
mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.17
Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah
manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa
16Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,Panduan Pemasyarakatan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan
ayat)(Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), 46.
17Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia(Jakarta: Sinar Bakti,
1988), 153.
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sebenarnya

hanya

pemegang

hukum

dan

keseimbangan

saja.

Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan
undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari
kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu bahwa
yang pentinng adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang
baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup
warga negaranya.18
Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara
hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum
(supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the
law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan
hukum (due process of law).
Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang
sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before
the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang
khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai
hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan
ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak
dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan
warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam
agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani
miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang

18Ibid.,

154.
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logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara,
termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.19
Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan
hukum (equality before the law), di mana semua orang harus tunduk
kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (above the
law).20
Istilah due process of law mempunyai konotasi bahwa segala
sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due process of law
sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (fundamental
rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (ordered
liberty).21
Konsep due process of law yang prosedural pada dasarnya didasari
atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (fundamental
fairness). Perkembangan , due process of law yang prossedural
merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan
layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan
kewajiban

membawa

surat

perintah

yang

sah,

memberikan

pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela
diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan,
menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang
layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang
harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat
19Munir

Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) (Bandung: Refika Aditama, 2009),
207.
20Ibid., 3.
21Ibid.,46.
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mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti
hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak
atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk
beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak
pilih, hak untukberpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas
perlakuan yang sama (equal protection) dan hak-hak fundamental
lainnya.22
Sedangkan yang dimaksud dengan due process of law yang
substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa
pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang
dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis
dan sewenang-wenang.23
Teori Negara hukum tidak terlepas dengan teori hukum. Menurut
Sudikno24 berbicara tentang teori hukum berarti berbicara tentang
hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum. Hal ini dikemukakan
karena pada umumnya Teori Hukum diidentikkan atau dijumbukan
dengan Ilmu Hukum. Tetapi kiranya dapat dipahami bahwa Teori
Hukum tidak sama dengan Ilmu Hukum. Untuk mengetahui apa teori
hukum harus diketahui lebih dulu apa Ilmu Hukum itu. Ilmu hukum,
atau yang semula dikenal dengan ajaran hukum (rechtsleer) sering

22Ibid.,47.
23Ibid.
24

Sudikno Merto Kusumo, Teori Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 2.
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disebut juga dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (jus
constitutum), yaitu hukum yang akan datang.25
Adapun yang dimaksud dengan hukum positif adalah suatu
tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan bersama
atau masyarakat tertentu pada suatu waktu diatur, dan bagaimana
seyogyanya orang itu berperilaku di suatu tempat dan pada waktu
sekarang.26 Hukum positif ini meliputi hukum tertulis maupun hukum
tidak tertulis.
Menurut Sudikno27 Ilmu hukum adalah teorinya hukum positif
atau teorinya praktek hukum. Pertanyaan-pertanyaan ilmu hukum
hanya dapat dijawab oleh hukum positif, karena obyeknya hukum
positif atau praktik hukum, yang terdiri dari norma serta penyelesaian
masalah-masalah hukum konkret, maka ilmu hukum bersifat normatif
dan mengandung nilai, serta bersifat praktis-konkret.
Teori berasal dari kata theoria yang artinya pandangan atau
wawasan. Kata teori mempunyai pelabagai macam arti. Pada umumnya,
teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran
tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis
untuk melakukan sesuatu. Dalam ajaran ilmu dewasa ini, teori
menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks

25

Ibid., 3
Ibid.
27
Ibid.
26
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hipotesis seperti teori kausalitas, relativiteitstheorie. Menurut Gijssels,
teori dapat juga berarti kegiatan kreatif.28
Teori dapat berarti pendapat yang dikemukakan sebagai
keterangan mengenai peristiwa atau kejadian. Teori dapat digunakan
sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu
pengetahuan : teori kekuasaan, teori keadilan. Menurut Gijssels, Teori
dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang,
pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan
kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan
menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.29
Setiap teori sebagai produk ilmu, tujuannya adalah untuk
memecahkan masalah dan membentuk sistem. Demikian pula ilmu
hukum sebagai teori tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalahmasalah hukum.
Konstitusi Negara Republik Indonesia , Undang-Undang Dasar
1945, Amandemen kedua Pasal 28D ayat 1 menegaskan: Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, Pasal 3 ayat (2) menegaskan: Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil
serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan
hukum.
28

Ibid., 4
Ibid., 5

29
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Arti penting kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo30
adalah masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena
dengan

adanya

kepastian

hukum

masyarakat

akan

lebih

tertib.Pengertian kepastian hukum menurut Sudikno31 berkaitan erat
dengan kiprah manusia dibidang hukum yang termasuk olah seni
hukum juga adalah mengatur manusia dan masyarakat dengan
membentuk undang-undang. Masyarakat menginginkan agar tatanan
masyarakat itu tertib supaya kepentingan manusia itu terlindungi.
Masyarakat membutuhkan tatanan yang teratur dan membutuhkan
stabilitas, karena stabilitas menjamin ketertiban dalam masyarakat dan
menjamin kepastian hukum.
Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan
untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu
apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Jika
terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati
peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa
tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian,
sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang terasa kejam
apabila dilaksanakan secara ketat, lex dure, sed tamen scripta (undangundang itu kejam tetapi memang demikianlah bunyinya).
2. Teori Kewenangan
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum
sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.
30

Ibid. 25
Ibid.

31
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Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa
“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the
rule and the ruled).32
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan
yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan
dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote
match”,33 sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh
Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni
wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai
suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat
dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.34
Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.35
Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena
kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah
kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu
Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping

32

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1998), 35-36
33
Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik
Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban
Kekuasaan (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), 30
34
A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat
Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 52
35
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga,
Surabaya, tanpa tahun, 1

16

unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c)
keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.36
Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar
Negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara
itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja
melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan.
Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang
atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku
seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku
itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.37
Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau
organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatanjabatan (een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh
sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu
berdasarkan

konstruksi

subyek-kewajiban.38

Dengan

demikian

kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum,
sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya,
kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber
dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau
perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.
Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan
36

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam
Indonesia, 1998), 37-38
37
Miriam Budiardjo, op cit, 35.
38
Rusadi Kantaprawira, op cit, 39.
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dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut
Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah
kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak
pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep
hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita
istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam
konsep hukum publik.39
Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian
kewenangan dan wewenang.40 Kita harus membedakan antara
kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence,
bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal,
kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undangundang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel”
(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat
wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan
lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan,
tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah
(bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas,
dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

39

Phillipus M. Hadjon, op cit, 20.
Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung, Universitas Parahyangan,
2000), 22.
40

18

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan
akibat-akibat hukum.41
Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:Bevoegheid wet
kan

worden

omscrevenals

bevoegdheden

door

het

geheel

publiekrechtelijke

van

bestuurechttelijke

rechtssubjecten

in

het

bestuurechttelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan
penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam
hukum publik).42
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di
atas, maka kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda
dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan
formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah
suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek
hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia
berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan
itu.
Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan
dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau
mengeluarkan keputisan selalu dilandasi oleh kewenangan yang

41

Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie
Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1994), 65.
42
Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan
Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004), 4
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diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.
Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar
konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu
pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada
mandat

tidak

terjadi

pelimpahan

apapun

dalam

arti

pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas
nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi
mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator
(pemberi mandat).
Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat,
J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:43
a. with atribution, power is granted to an administrative authority by an
independent legislative body. The power is initial (originair), which is
to say that is not derived from a previously existing power. The
legislative body creates independent and previously non existent
powers and assigns them to an authority.
b. Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one
administrative authority to another, so that the delegate (the body
that the acquired the power) can exercise power in its own name.
c.With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans)
assigns power to the body (mandataris) to make decision or take
action in its name.

43

J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars
Aeguilibri, 1998), 16-17.
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J.G.

Brouwer

kewenangan

yang

berpendapat
diberikan

bahwa

kepada

atribusi

suatu

organ

merupakan
(institusi)

pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang
independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari
kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan
kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya
dan memberikan kepada organ yang berkompeten.
Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan
atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya
sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat
menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat,
tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat
(mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris)
untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas
namanya.
Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan
delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi
tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas,
kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi
hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan
menganai kemungkinan delegasi tersebut.
Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:44

44

Philipus M. Hadjon, op cit, 5.
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a. delegasi

harus

definitif,

artinya

delegasn

tidak

dapat

lagi

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya
delegasi

hanya

dimungkinkan

jika

ada

ketentuan

yang

memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian
tidak diperkenankan adanya delegasi;
d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans
berwenang

untuk

meminta

penjelasan

tentang

pelaksanaan

wewenang tersebut;
e. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada
(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan
yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan
keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink
menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat
atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan
mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu
kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan
mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan
suatu keputusan yuridis yang benar.45

45

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan
Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2006), 219.
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3. Teori Penguasaan Negara
Secara gramatikal ‘negara’ berarti organisasi dalam suatu wilayah
yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh
rakyat.Wilayah Negara Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 1
UUPA bahwa:(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air
dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
Menurut Pasal 1 UUPA, ruang lingkup bumi adalah permukaan
bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.
Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah
yang dimaksud bukan dalam pengaturan di segala aspek, tetapi hanya
mengatur salah satunya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang
disebut hak-hak penguasaan atas tanah.
Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam
arti yuridis. Ada penguasaan beraspek privat dan beraspek publik.
Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak
yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan
kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki,
misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari
tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain.46
Penguasaan secara yuridis, biarpun memberi kewenangan untuk
menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya
penguasaan fisiknya dikuasai oleh pihak lain. Sebagai contoh, seseorang
yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan
46

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana, 2005), 75.
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tetapi disewakan kepada pihak lain.Dalam hal ini secara yuridis tanah
tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan
oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak
memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan
secara fisik. Sebagai contoh, kreditor (bank) pemegang hak jaminan
atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang
dijadikan agunan (jaminan) akan tetapi secara fisik penguasaannya
tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis yang
beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA.
Pengertian”penguasaan” dan”menguasai” dalam Pasal 33 ayat (3)
UUD 45 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik. Pasal 2 UUPA
menentukan, bahwa :
(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang
Dasar 45 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini
memberi wewenang untuk :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut.
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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.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara
tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesarbesarnya

kemakmuran

rakyat

dalam

arti

kebangsaan,

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara
hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dam masyarakatmasyarakat

hukum

adat,

sekedar

diperlukan

dan

tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah.
Peraturan

Pemerintah

Nomor

16

Tahun

2004

Tentang

Penatagunaan Tanah, Pasal 1 sub 2 mendefinisikan penguasaan tanah
adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok
masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang,
kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat
sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau
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dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah
yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak
penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.
Menurut Urip Santoso47, pengaturan hak-hak penguasaan atas
tanah dalam Hukum Tanah dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum.
b. Hak penguasaan tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan
orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.
Ketentuan-ketentuan dalam penguasaan atas tanah, adalah
sebagai berikut :
a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
b. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan
dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu
penguasaannya;
c. Mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi
pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi penguasaannya;
d. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
e. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret.
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah
tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu
sebagai subyek atau pemegang haknya.
Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah
sebagai berikut :
47

Ibid., 74
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a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan
hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan
atas tanah tertentu;
b. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak lain;
c. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
d. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya;
e. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya;
Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang hak
dengan hak atas tanahnya, ada 8 (dua) macam asas dalam Hukum
Tanah48, yaitu :
a. Asas religiositas, yang memperhatikan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama.49
b. Asas kebangsaan, yang mendahulukan kepentingan nasional, dengan
memberi

kesempatan

kepada

pihak

asing

menguasai

dan

menggunakan tanah untuk keperluan usahanya, yang bermanfaat
bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara.50
c. Asas demokrasi, dengan tidak mengadakan perbedaan antar gender,
suku, agama dan wilayah.51
d. Asas pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguasaan dan
pemanfaatan tanah yang bersedia.52

48

Budi Harsono, op., cit.,, 36
Konsiderans, Pasal 1 dan Pasal 49 UUPA
50
Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 55 UUPA
51
Pasal 4 dan Pasal 9 UUPA
52
Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 17 UUPA
49

27

e. Asas

kebersamaan

dan

kemitraan

dalam

penguasaan

dan

penggunaan tanah dengan memperdayakan golongan ekonomi
lemah, terutama para petani.53
f. Asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam penguasaan dan
penggunaan tanah serta perlindungan hukum bagi golongan
ekonomi lemah, terutama para petani.54
g. Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam
strategis secara berencana, optimal, efisiensi dan berkelanjutan,
dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
bersama,

dengan

menjaga

kelestarian

kemampuan

dan

lingkungannya.55
h. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelesaian
masalah-masalah pertanahan sesuai dengan sila kedua Pancasila.
Menurut Santoso56hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam
Hukum Tanah Nasional, antara lain adalah :
a. Hak Bangsa Indonesia atas tanah
b. Hak Menguasai dari Negara atas tanah
c. Hak ulayat masyarakat hukum adat
d. Hak perseorangan atas tanah, meliputi:
1) Hak-hak atas tanah
2) Wakaf tanah Hak Milik
3) Hak Tanggungan
53

Pasal 11 dan Pasal 12 UUPA
Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 19 UUPA
55
Pasal 13 dan Pasal 14 UUPA
56
Urip Santoso, op. cit., 11.
54
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4) Hak Milik atas satuan rumah susun
Masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam hierarki
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah
Pasal 33 Ayat (3) UUD 45 manyatakan”Bumi dan Air dan
kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak
Bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas
tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam
wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan
menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah.
Pengaturan lebih lanjut tentang hak penguasaan atas tanah ini
dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUPA.
Hak

Bangsa

Indonesia

atas

tanah

mempunyai

sifat

komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara
Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia,
yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA.
Selain itu juga mempunyai sifat religius, artinya seluruh tanah yang
ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia
Tuhan Yang Maha Esa.57 Hubungan antara Indonesia dengan tanah
akan berlangsung tidak terputus-putus untuk selama-lamanya. Sifat
abadi artinya selama rakyat Indonesia masih bersatu sebagai Bangsa
Indonesia dan selama tanah bersama tersebut masih ada pula, dalam
57

Pasal 1 ayat (2) UUPA
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keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan
dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.58 Hak
Bangsa Indonesia atas tanah merupakan indukbagi hak-hak
penguasaan yang lain atas tanah, mengandung pengertian bahwa
semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada Hak
Bangsa Indonesia atas tanah dan bahwa keberadaan hak-hak
penguasaan apapun, hak yang bersangkutan tidak meniadakan
eksistensi Hak Bangsa Indoensia atas tanah.
Hak negara atas tanah mengandung tugas kewenangan untuk
mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, yang termasuk dalam bidang Hukum
Publik. Pelaksanaan kewenangan ini ditugaskan kepada Negara
Republik Indonesia.59
b. Hak Menguasai dari Negara Atas Tanah
Hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada Hak
Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan
pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur
publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin
dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia, maka dalam
penyelenggaraannya, Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan
pengemban amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dilaksanakan

58
59

Pasal 1 ayat (3) UUPA
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA
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oleh Negara Republik Indoensia sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat.60
Isi wewenang hak menguasai dari Negara atas tanah
sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, adalah :
1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan,

dan

pemeliharaan

tanah.

Termasuk

dalam

wewenang ini, adalah :
a) Membuat

suatu

peruntukan,

rencana

umum

dan

penggunaan

kepada

pemegang

mengenai
tanah

persediaan,

untuk

berbagai

keperluan61
b) Mewajibkan

hak

atas

tanah

untuk

memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan
mencegah kerusakannya.62
c) Mewajibkan kepada pemegang hak atas (pertanian) untuk
mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara
aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.63
2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan tanah. Termasuk wewenang ini, adalah:
a) Menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan
kepada warga negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan

60

Pasal 2 ayat (1) UUPA
Pasal 14 UUPA jo. UU No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
62
Pasal 15 UUPA.
63
Pasal 10 UUPA
61
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hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat diberikan
kepada warga negara asing.64
b) Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah
bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh
seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA).
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
tanah. Termasuk wewenang ini, adalah :
a) Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia.65
b) Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah.
c) Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik
yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, dengan
mengutamakan

cara

musyawarah

untuk

mencapai

kesepakatan.
Menurut Oloan Sitorus, kewenangan Negara dalam bidang
pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA di
atas merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur
penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang
merupakan kekayaan nasional. Pada prinsipnya, hak menguasai dari
negara adalah pelimpahan kewenangan publik.
Menurut

Santoso

bahwa

konsekwensinya,

tersebut hanya bersifat publik semata.66
64
65

Pasal 16 UUPA.
Pasal 19 UUPA jo.PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
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kewenangan

c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam
Pasal 3 UUPA, yaitu “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam
Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak-hak ulayat dan pelaksanaan
hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat,
menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan
atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Hak
ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan
kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan
tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.
d. Hak Perseorangan Atas Tanah
Hak perseorangan atas tanah adalah hak atas tanah sebagai hak
individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung
bersumber pada hak bangsa,67 hak atas tanah ditentukan
berdasarkan a. Pasal 16 UUPA
(1) Hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh perseorangan itu
meliputi :
(a) Hak Milik
(b) Hak Guna Usaha
(c) Hak Guna Bangunan
(d) Hak Pakai
66
67

Urip, op. cit. 78
Pasal 16 dan 51 UUPA
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(e) Hak Sewa
(f) Hak Membuka Tanah
(g) Hak memungut Hasil Hutan
(h) Hak-hak lain termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan
ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal
53 UUPA.
(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yangdimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) adalah :
(a) Hak Guna Air
(b) Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan
(c) Hak guna ruang angkasa
(d) Pasal 49, ayat (3) UUPA tentang Wakaf yaitu hak milik yang
sudah diwakafkan.
(e) Hak Jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam
Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.

B. Kerangka Berikir

HAK MENGUASAI NEGARA

BERBAGAI PERATURAN

1. Makna
2. Dilimpahkan
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Dari diagram di atas menunjukkan bahwa Hak Menguasai Negara
diatur di dalam berbagai peraturan. Masing-masing peraturan berbeda
dalam memaknai dan pelimpahan mengenai hak menguasai negara.

35

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan
dan Taylor, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati68.
Indikasi dari model penelitian ini yang membedakannya dengan
penelitian jenis lainnya, antara lain:69
1. adanya latar alamiah;
2. manusia sebagai alat atau instrumen;
3. metode kualitatif;
4. analisis data secara induktif;
5. teori dari dasar (grounded theory);
6. deskriptif;
7. lebih mementingkan proses dari pada hasil;
8. adanya batas yang ditentukan oleh fokus;
9. adanya kriteria khusus untuk keabsahan data;
10. desain yang bersifat sementara;
11. hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

68

1 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002),
hAL. 3.
69
Ibid, hal. 8-13.
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Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum. Dalam metode
ini, menelaah, dan mengkaji secara mendalam atas bunyi teks sebuah
peraturan perundang-undangan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 70 yaitu
penelitian yang bertolak dari:
1. postulat-postulat normatif disebut dengan hukum positif dan
2. doktrin-doktrin yang berkembang.
Segi normatif sebagai ciri penelitian ini difokuskan pada postulatpostulat hukum normatif berkaitan dengan hak menguasai negara di
bidang pertanahan.
Oleh karena data yang diperoleh berupa kata-kata, maka jenis
penelitian ini juga disebut jenis penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian
yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau
berbagai variabel. Menurut Moleong, penelitian deskriptif merupakan
penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan
bukan angka-angka.71

B. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini, para peneliti merupakan instrument penelitian
yang utama, mengamati, bertanya, melacak dan mengabstraksikan data.72
Hal ini, ditegaskan oleh Nasution bahwa pada penelitian kualitatif, peneliti

70

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15.
71
Ibid, hal. 6.
72
Nana Syaodih Sukmadinata, “Metodologi Penelitian Pendidikan”, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005), h. 26.
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merupakan alat penelitian utama.73 Disamping itu, penelitian ini juga
menggunakan beberapa instrument yang lain, yakni pedoman wawancara,
observasi, da kuesioner.

C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yakni Provinsi Bali dan
Provinsi Jawa Timur.Pemilihan kedua lokasi ini didasari bahwa di Provinsi
Bali merupakan daerah yang masih menjunjung tinggi hukum adat,
disamping itu jugadi Provinsi Bali terdapat tanah Druwe Desa Pekraman
sehingga sagat tepat untuk diteliti berkaitan dengan hak menguasai
negara.Sedangkan di Privinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan hak
menguasai negara yang sangat kompleks.

D. Data Penelitian
Dalam penelitian ini data utama adalah data kualitatif. Jenis data
yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utamanya dengan di
dukung oleh data primer.Data skunder yaitu data yang tidak dilakukan
secara langsung oleh peneliti, seperti buku, majalah ilmiah, arsip,
dokumentasi pribadi dan resmi dan sebagainya74, yang berkaitan dengan
hak menguasai negara. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari sumbernya (subyek penelitian), diamati dan dicatat, yang
untuk pertama kalinya dilakukan melalui wawancara.

73
74

Ibid, h. 157
Lexy J. Moleong, Op. Cit, h. 56.
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Data sekunder terdiri dari:
1. Bahan Hukum Primer
a.

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945

b.

Undang Undang Nomor 5Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan

c.

Undangundang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan

d.

Undang Undang Nomor 11Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan pokok Pertambangan

e.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuanketentuan Pokok Transmigrasi

f.

Undang Undang Nomor 11 T ahun 1974 tentang Pengairan

g.

Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

h.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penataan
Lingkungan Hidup

i.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

j.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

k.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999. tentang Telekomunikasi

l.

Undang Undang Nomor 22Tahun 2001 tentang Migas

m.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

n.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

o.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

p.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
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q. PP No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah,
r. PMA No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat.
s. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 112/Ka/ 61, tentang pembagian
tugas wewenang agrarian; ditetapkan tanggal 1 April 1961, berlaku
surut sejak tanggal 1 Mei 1960; Dengan berlakunya peraturan ini
mencabut Keputusan tanggal 22 Oktober 1959, No. SK/495 / Ka/ 59,
yang disempurnakan dengan Keputusan tanggal 4 Mei 1960, No.
SK/599/Ka/ 60;
t. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 12
September 1962, No. SK. XIII/ 17/ Ka/ 1962, tentang penunjukan
pejabat yang dimaksud dalam pasal 14 PP No. 221/ 1962. ketentuan
ini mengatur tentang wewenang pemberian hak milik atas tanah
yang dibagikan dalam rangka Landreform;
u.

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 21 Juli
1967, No. SK 4/ Ka, tentang perubahan keputusan Menteri Agraria
No. SK. 112/ Ka/ 61. ketentuan ini merupakan pengaturan
mengenai wewenang pemberian hak pakai yang menyimpang dari
ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Agraria No. Sk.
112/ ka/61;

v.

Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria tanggal 1
Juli 1966, No. SK. 45/ Depag/ 66, tentang Pembagian tugas dan
wewenang agrarian dalam hubungannya dengan pemberian hak
dan wewenang atas tanah;
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w.

PMDN NO. 1 TAHUN 1967 Tentang pembagian tugas dan
wewenang agrarian; jo. PERATURAN MENERI DALAM NEGERI
NO. 88 TAHUN 1972 tentang sususnan organisasi dan tata kerja
Direktorat Agraria Propinsi dan sub direktorat agrarian
kabupaten/ Kotamadya. dengan berlakunya peraturan ini, maka
Surat keputusan Menteri Agraria No. SK 112/Ka/1961 dan Surat
Keputusan Deputy Menteri Kepala Departeman Agraria No. Sk 45/
Depag/ 1966 dicabut kembali.

x.

PMDN No. 6 tahun 1972, tentang pelimpahan wewenang
pemberian Hak atas tanah;

y.

Permenag/ KBPN No. 3 tahun 1999, tentang Pelimpahan
wewenang pemberian hak atas tanah Negara;

z.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (“UU BPHTB”)

aa.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. (“PP
No.40/1996”)

bb.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pelaksanaan Konversi Hak enguasaan Atas tanah Negara dan
Ketentuan-Ketentuan

tentang

Kebijaksanaan

Selanjutnya.

(“Permenag No.9/1965”)
cc.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
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Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
(“Permenag No.9/1999”).
dd.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah
dan Kegiatan Pendaftaran

ee.

Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Judicial Review UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Air

b. Bahan Hukum Sekunder
1) Buku/ literatur yang berkaitan dengan Hak Menguasai Negara
2) Disertasi
c. Bahan Hukum Tertier
1) Ensikloedia
2) Kamus Bahasa Indonesia
3) Kamus Hukum

E. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian sini adalah: (1)
wawancara; (2) dokumenter.75
1. Metode Wawancara
Menurut Moleong, wawancara didefinisikan sebagai percakapan
dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu

75

Sanafiah Faisal, “Format-format Penelitian Sosial:Dasar-Dasar dan Aplikasinya”, (Jakarta:
CV. Rajawali Press, 1989), h. 51
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pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee).76
Sanafiah Faisal, juga mengemukakan bahwa wawancara merupakan
pertanyaan yang diajukan secara lisan (pengumpulan data bertatap
muka secara langsung dengan responden).77 Dalam penelitian ini
pendekatan yang dipilih, adalah petunjuk umum wawancara orientasi
mendalam (deept interview), dengan instument guide interview (check
list). Alasan penggunaan model ini, untuk mencari dan mengungkap
data sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya, tentang rumusan
yang ingin digali dalam penelitian.
Wawancara dan diskusi dilakukan dengan ahli hukum Prof. Jusril
Ihza Mahendra, hari Minggu tangaal 5 Juli 2015 pada acara kuliah S3 di
UIA. Juga wawancara dan diskusi dilakukan terhadap Prof. Hikmahanto
Juwana pada tanggal 7 Juli 2015 di BHN pada acara

pemaparan

proposal tentang Dampak pilihan Model Kontrak Karya petmbangan
dan Migas Terhadap Prinsip Kedaulatan Nasional.
2. Dokumentasi
Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode
mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku,
surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto
kegiatan,78 termasuk peraturan perundang-undangan.

76

Lexy Moleong, Op. Cit, h. 135
Sanafiah Faisal, Op. Cit, h. 52.
78
Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 206.
77
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan bagian dalam melakukan penelitian.
Analisis data, dipakai untuk memberikan arti dari data-data yang telah
dikumpulkan.Analisis data merupakan proses mengatur urutan data,
mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu
kesimpulan. Jadi, analilsis berdasar pada data yang telah diperoleh dari
penelitian yang sifatnya terbuka. Menurut Patton, analisis data merupakan
proses pengurutan data, mengorganisasikan kedalam pola, kategori dan
uraian dasar.79
Dalam penelitian ini, data yang terkumpul sangat banyak dan dapat
terdiri dari beberapa jenis data, baik berupa catatan lapangan dan
komentar peneliti. Oleh karena itu, diperlukan adanya pekerjaan analisis
data yang meliputi pekerjaan, mengatur, pengelompokan, pemberian
kode, dan mengkategorikannya.
Berdasarkan uraian di atas, maka prosedur analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data.
Data yang berupa catatan lapangan (field notes) sebagai bahan mentah,
dirangkum,

diikhtisarkan

atau

diseleksi.

Masing-masing

bisa

dimasukkan tema yang sama atau permasalahan yang sama80.
Berdasarkan hal ini, Sanafiah Faisal, mengemukakan bahwa: Analisis
kualitatif fokusnya pada pertunjukan makna, deskripsi, penjernihan
79
80

Lexy J. Moleong, Op. Cit, h. 103. 17 Ibid, h. 103.
Sanafiah Faisal, Op. Cit, h. 271.
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dan penempatan data-data masing-masing dan sering kali melukiskan
dalam kata-kata dari pada dalam angka-angka. Untuk maksud tersebut,
data tentu saja perlu disusun dalam kategori tertentu atau pokok
permasalahan tertentu. Karena setiap catatan harian yang dihasilkan
dalam pengumpulan data, apakah hasil wawancara atau hasil
pengamatan perlu direduksi dan dirumuskan kedalam kategori, fokus,
atau tema yang sesuai.81 Jadi laporan yang berasal dari lapangan
sebagai bahan mentah disingkat dan dirangkum, direduksi, disusun
lebih sistematis, difokuskan pada pokok-pokok yang penting sehingga
lebih mudah dikendalikan dan mempermudah peneliti dalam mencari
kembali data yang diperoleh jika diperlukan.
b. Displai Data
Hasil reduksi perlu “didisplay” secara tertentu untuk masingmasing pola, kategori, fokus, tema yang hendak difahami dan
dimengerti duduk persoalannya. Display data dapat membantu peneliti
untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian
tertentu dari hasil penelitian.
c. Mengambil Kesimpulan
Muara dari kesimpulan kegiatan analisis data kualitatif terletak
pada pelukisan atau penuturan tentang apa yang dihasilkan, dapat
dimengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti. Dari sinilah
lahir kesimpulan atau permasalahan yang bobotnya tergolong
komprehensif dan mendalam (deepth).
81

Ibid, h. 270.
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Dalam hal ini akan sangat bergantung pada kemampuan peneliti
dalam; 1) Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat
perhatian untuk ditelaah secara mendalam; 2) melacak, mencatat,
mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing
fokus masalah yang telah ditelaah; 3) menyatakan apa yang dimengerti
secara utuh, tentang suatu masalah yang diteliti.

G. Tahap-tahap penelitian
Untuk mendapatkan data tentang penguasaan Negara di bidang
pertanahan, dilakukan beberapa langkah penelitian.Langkah-langkah
dalam penelitian ini adalah sebagaimana di bawah ini:
1. Persiapan
Dalam kegiatan penelitian, persiapan merupakan unsur yang
diperlukan diperhitungkan dengan baik sebab yang baik akan
memperlancar jalannya penelitian.
2. Pelaksanaan
Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjjutnya
adalah melaksanakan penelitian, dalam pelaksanaan tahap ini
penelitian

mengumpulkan

data-data

yang

diperlukan

dengan

menggunakan beberapa metode antara lain: wawancara, interview,
observasi dan dokumentasi.
3. Penyelesaian
Setelah kegiatan peneliti selesai, peneliti mulai menysun kerangka
laporan hasil penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh
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dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data
dilakukan dengan menata dan menelan secara sistematis semua data
yang diperoleh. Kemudian dari hasil penelitian tersebut dibahas dengan
menggunakan teori-teori yang sudah ada pada bab sebelumnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTANAHAN

A. Makna Dikuasai Negara
Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan mengenai Pasal 33
UUD 1945 adalah tercantum didalam ayat (3) mengenai pengertian “hak
penguasaan negara” atau ada yang menyebutnya dengan “hak menguasai
negara”. Sebenarnya ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (2)
dan ayat (3) UUD 1945 tersebut sama persisnya dengan apa yang
dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UUDS 1950, sehingga ada
anggapan bahwa hal itu merupakan cerminan nasionalisme ekonomi
Indonesia.
Dengan demikian negara mempunyai legitimasi yang sangat kuat
untuk menguasai tanah, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya.
Secara yuridis hak menguasai Negara diatur di dalam Pasal 2 Ayat
(2) UUPA, yakni memberi wewenang untuk:82
4. mengatur

dan

menyelenggarakan

peruntukan,

penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
5. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

82

Indonesia, Undang Undang, Undang Undang Nomo 5 Tahun 1960, (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043), Pasal 2 Ayat (2)
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6. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.
Di dalam penjelasan UUPA dideskripsikan bahwa “ Adapun,
kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan
ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang
tidak.”
Namun

demikian

lebih

lanjut

di

dalam

penjelasan

UUPA

dideskripsikan bahwa “Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah
dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya
sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai
untuk menggunakan haknya sampai disitulah batas kekuasaan" Negara
tersebut,” dan
“Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu
hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.
Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas Negara dapat
memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badanhukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya,
misalnya hak milik, hak-guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai
atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa
(Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi
pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4). Dalam pada itu
kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi
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pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum,
sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada”.
Berdasarkan Pasal 2 UUPA diatas, Boedi Harsono mengartikan Hak
menguasai negara sebagai “sebutan yang diberikan oleh UUPA kepada
lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara negara dan tanah
Indonesia.”83
Iman Soetikno yang memberikan pengertian hak menguasai Negara
dapat dibagi menjadi: hak menguasai aktif dan hak menguasai pasif,
dimana hak menguasi pasif adalah “hak menguasi dari negara yang
meliputi tanah dengan hak-hak perorangan bersifat pasif”84 maksudnya
adalah bahwa diatas tanah telah ada hak-hak perorangan ataupun
keluarga, maupun hak-hak yang lainnya.
Sedangkan hak menguasai hak yang lain, yakni aktif adalah “hak
menguasi dari negara yang meliputi tanah dengan hak-hak perorangan … ,
apabila tanah tersebut dibiarkan tidak diurus/ditelantarkan.”85
Hak menguasai dari negara atas tanah yang tidak dipunyai oleh
perorangan atau keluarga dengan hak apapun, dan masih belum dibuka
juga dapat digolongkan sebagai hak penguasaan bersifat aktif.86 Dengan
kata lain, apabila negara memerlukan tanah tersebut untuk kepentingan
rakyat, maka dapat digunakan menggunaan hak menguasi dari Negara
tersebut.
83

Boedi Harsono, Hukum Agraia Indonesia, (Jakarta: Penerbit Djambatan, cetakan
kesepuluh,2005), 268.
84
Iman Soetikno, Politik Agraia Nasional, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univcersity press,
cetakan ketiga,1990), 53.
85
Ibid.
86
Ibid.

50

Prof. Maria SW Sumardjono mengatakan bahwa kewenangan negara
ini harus dibatasi dua hal:87
1.

Pembatasan oleh UUD 1945.

2.

Bahwa hal-hal yang diatur oleh negara dengan memperhatikan hak
ulayat di daerah tersebut.
Menurut Harsono, dalam pelaksanaannya negara memberikan tanah

kepada seseorang atau badan hukum dengan hak menurut peruntukan
dan keperluannya untuk di dipergunakan sebagaimana mestinya tapi
dalam pemberian hak ini dibatasi oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum sepanjang menurut kenyataan masih ada.88
Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi terhadap Judicial Review
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Undang-undang Nomor 20 Tahun
2002 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 terhadap Pasal 33 UUD
1945, untuk pengertian “dikuasai oleh negara” mencakup makna
penguasaan oleh negara yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi
kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya
pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumbersumber kekayaan dimaksud.
Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 33 (3) UUD 1945 mngenai
pengertian “hak menguasai Negara” atas cabang-cabang produksi penting
dan sumber kekayaan alam, meliputi:

87

AP. Parlindungan, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung: Mandar
Maju, 1991). 40.
88 Boedi Harsono, op. cit.,. 32-34.
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1. Mengadakan kebijakan (beleid)
2. tindakan pengurusan (bestuursdaad)
3. Pengaturan (regelendaad)
4. Pengelolaan (beheersdaad)
5. Pengawasan (toezichthoundensdaad)
Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi.Terhadap Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang
No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Alam, dan Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dapat
disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja menilai atas segala
sesuatu yang telah terjadi di masa lalu sebagai pertimbangan hukumnya,
tetapi

juga

mencoba

untuk

membuat

pertimbangan

sehingga

mengeluarkan putusan yang berisi ke masa depan, khususnya dalam
mengawal pelaksanaan UU tersebut agar tetap sejalan dengan UUD 1945.
Makna

hak

menguasai

Negara

telah

berkembang

seiring

perkembangan jaman. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh bangsa Indonesia.

B. Makna Dikuasai Negara di bidang Pertanahan
Prinsip atau asas hak menguasai negara bidang pertanahan memiliki
semangat pengganti asas domein verklaring yang berlaku pada masa
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kolonial belanda, yang ternyata hanya memberikan keuntungan pada
pemerintahan kolonial belanda pada masa itu.89
Pengertian di bidang pertanahan secara yuridis dapat disimpulkan di
dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 1 mendeskripsikan
pengertian bumi yang terdiri dari permukaan bumi dan tubuh bumi
sedangkan di dalam Pasal 4 yang disebut tanah adalah permukaan bumi.
Secara lengkap Pasal 1 ayat (4)Undang Undang Nomor 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menentukan bahwa dalam
pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi
dibawahnya serta yang berada dibawah air.
Pasal 4(1) UUPA menentukan bahwa atas dasar hak menguasai dari
Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macammacam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
Di dalam penjelasannya ditegaskan lagi bahwa tanah adalah
permukaan bumi. Secara lengkap penjelasan UUPA mendeskripsikan
sebagai berkut: “Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang
disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang”.
Pasal 4 (2) UUPA menentukan bahwa hak-hak atas tanah yang
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan
89

Triana Rejekiningsih, Hukum Agrarian Bagi Warganegara (Surakarta, 2011), 37
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air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan
yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batasbatas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain
yang lebih tinggi.
Namun demikian di dalam UUPA tidak disebutkan kedalaman
permukaan bumi, yang disebut dengan tanah. Untuk itu, meminjam
indikator di Wikipedia, permukaan bumi yang disebut dengan tanah dapat
disamakan dengan lapisan terluar bumi yang disebut kerak bumi,
yaknilapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak
samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar
5-10 km sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km.
Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan
batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak
sepadat batuan basalt.Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk
lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km.90 Dengan
demikian

peraturan

perundangan

yang

mengatur

mengenai

pertambangan, migas dapat dikategorikan sebagai peraturan mengenai
pertanahan.
Di bidang kehutanan, dari sisi sosial, ekonomi dan budaya, tanah
merupakan kekayaan jasmaniah dan rohani masyarakat sebagai obyek
pengaturandan dipertahankan oleh para pemuka adat.91

90

KerakBumi, https://id.wikipedia.org/wiki/Kerak_bumi, diunduhtanggal 16 Nopember
2015.
91
Erman Rajagukguk, Hukum dan Masyarakat (Jakarta: PT. Bina Aksara,1986), 35.
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Hak masyarakat hukum adat tetap diakui sepanjang menurut
kenyataannya masih ada. Namun demikian tidak boleh mengganggu
tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.92 Artinya
pengelolaan hak masyarakat hukum

adat tidak boleh bertentangan

dengan turan yang berlakudan harus tetap tunduk kepada pada aturan
yang berlaku.
Di dalam pasal 2 dipergunakan istilah "Hutan Negara", untuk
menyebut semua hutan yang bukan "Hutan Milik". Dengan demikian maka
pengertian ,Hutan Negara" itu mencakup pula hutan-hutan yang baik
berdasarkan Peraturan Perundangan maupun Hukum Adat dikuasai oleh
Masyarakat Hukum Adat. Penguasaan Masyarakat Hukum Adat atas tanah
tertentu yang didasarkan pada Hukum Adat, yang lazimnya disebut hak
ulajat diakui di dalam Undang-undang Pokok Agraria, tetapi sepanjang
menurut kenyataannya memang masih ada. Di daerah-daerah di mana
menurut kenyataannya hak ulajat itu sudah tidak ada lagi (atau tidak
pernah

ada)

tidaklah

akan

dihidupkan

kembali.

Menurut

perkembangannya hak ulajat itu karena pengaruh berbagai faktor
menunjukkan kecenderungan untuk bertambah lama bertambah menjadi
lemah. Selain pembatasan tersebut di atas, pelaksanaan hak ulajat itu pun
harus sedemikian rupa, hingga sesuai dengan kepentingan nasional serta
92

Pasal 17Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan menentukan bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan
anggota- anggotanya serta hak-hakperseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan
baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya
tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-undang ini.
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tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih
tinggi. Berhubung dengan itu maka dimasukkannya hutan-hutan yang
dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat tersebut ke dalam pengertian
"Hutan Negara", tidaklah meniadakan hak-hak Masyarakat Hukum Adat
yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untuk mendapatkan
manfaat

dari

hutan-hutan

itu,

sepanjang

hak-hak

itu

menurut

kenyataannya memang masih ada dan pelaksanaannyapun harus
sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan
yang

dicantumkan

dalam

Undang-Undang

ini

dan

peraturan

pelaksanaannya. Hal ini ditegaskan pula di dalam pasal 17.93
Berdasarkan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, yang dimaksud dengan Hutan negaraialah hutan yang
berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah
menurutUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya
hutan-hutan yangsebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang
disebut

hutan

ulayat,

hutan

marga,

atau

sebutan

lainnya.

Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum
adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi
adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang
menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat
melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.
93

Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan.
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Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah
dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak
milik, hak guna usaha dan hak pakai.
Pasal 67 Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menentukan bahwa:
(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih
ada dan diakui keberadaannya berhak:
a. melakukan
kebutuhan

pemungutan
hidup

hasil

sehari-hari

hutan

untuk

masyarakat

pemenuhan
adat

yang

bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum
adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undangundang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya.
(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ditetapkan, bahwa semua hutan
dikuasai oleh Negara.Pengertian ,dikuasai" bukan berarti "dimiliki",
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melainkan suatu pengertian yang mengandungkewajiban-kewajiban dan
wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik.
Hak menguasai Negara di bidang kehutanan yang diatur di dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kehutanan, berupa:
a. Pengaturan,94 yakni dengan membuat suatu rencana umum
mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan
hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Republik
Indonesia.
b. Selan itu juga Negara memiliki hak untuk pengurusan hutan yang
diatur di dalam Bab III.95
c. Pengelolaan. Hal ini diatur di dalam Bab IV tentang Pengusahaan
Hutan.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan, yang menentukan bahwa pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai
peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di
seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan:
a. Pengaturan tata-air pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan
tanah;
b. Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada
umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor;
c. Sumber mata pencaharian yang bermacam ragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan;
d. Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan,
kebudayaan, pertahanan Nasional, rekreasi dan pariwisata;
e. Transmigrasi, pertanian, perkebunan dan peternakan; Lain-lain yang bermanfaat bagi
umum.
95 Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan menentukan bahwa: Kegiatan pengurusan hutan meliputi:
a. Mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan
pengusahaan hutan serta penghijauan;
b. Mengurus Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata serta membina margasatwa dan
pemburuan;
c. menyelenggarakan inventarisasi hutan;
d. Melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan serta guna dan manfaatnya, serta
penelitian sosial ekonomi dari Rakyat yang hidup di dalam dan sekitar hutan;
e. Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan dalam bidang Kehutanan.
94
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Undang-undang

Nomor

5

Tahun

1967

tentang

KetentuanketentuanPokok Kehutanan, ternyata belum cukup memberikan
landasan hukum bagiperkembangan pembangunan kehutanan, oleh
karena itu dipandang perlu menggantiundang-undang tersebut sehingga
dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi
pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan datang.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan96, Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan,
tetapi Negara memberiwewenang kepada pemerintah untuk mengatur
dan mengurus segala sesuatu yangberkaitan dengan hutan, kawasan hutan
dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutandan atau mengubah status
kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubunganhukum antara orang
dengan

hutan

atau

kawasan

hutan

dan

hasil

hutan,

serta

mengaturperbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah
mempunyaiwewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain
untuk melakukankegiatan di bidang kehutanan.
Pasal 4 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menentukan bahwa:
(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
96

Penjelasan.
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a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan
atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara
orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan
hukum mengenai kehutanan.
Pasal 10 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menentukan bahwa:
(1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
(2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
kegiatan penyelenggaraan:
a. perencanaan kehutanan,
b. pengelolaan hutan,
c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta
penyuluhan kehutanan, dan
d. pengawasan.
Berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara”
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara sebagai pengelolaan
(beheersdaad)

bidang

pertanahan,

penelitian

pendidikan dan latihan, serta penyuluhan.
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dan

pengembangan,

Di bidang pertambangan, Pasal 1 Undang Undang No.11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan menentukan bahwa
segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan
Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan
yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh
karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengandung pokok-pokok
pikiran sebagai berikut:
a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan
dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya
dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama
dengan pelaku usaha.
b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan
usahayang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan,
maupunmasyarakat

setempat

untuk

melakukan

pengusahaan

mineral danbatubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi
daerah,diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
sesuai dengankewenangannya masing-masing.
c. Dalam

rangka

penyelenggaraan

daerah,pengelolaan

pertambangan

desentralisasi
mineral

dan
dan

otonomi
batubara

dilaksanakanberdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan
efisiensi yangmelibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
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d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial
yangsebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan
wilayahdan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha
kecil

danmenengah

serta

mendorong

tumbuhnya

industri

penunjangpertambangan.
f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan
usahapertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsiplingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Hak menguasai Negara dalam bidang pertambangan mengandung
pengertian pengelolaan. Hal ini tercermin di dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa
(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak
terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara
untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
(2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral
dan batubara, antara lain, adalah:97

97

a.

penetapan kebijakan nasional;

b.

pembuatan peraturan perundang-undangan;

c.

penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;

Pasal 6(1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009
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d.

penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara
nasional;

e.

penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia;

f.

pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan
pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas
wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas)
mil dari garis pantai;

g.

pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan
pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya
berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih
dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

h.

pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan
pengawasan

usaha

pertambangan

operasi

produksi

yang

berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam
wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
i.

pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;

j.

pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh
pemerintah

daerah,

yang

telah

menimbulkan

kerusakan

lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan
yang baik;
k.

penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan
konservasi;
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l.

penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan
masyarakat;

m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukanpajak dari
hasil usaha pertambangan mineral danbatubara;
n.

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraanpengelolaan

pertambangan mineral dan batubara yangdilaksanakan oleh
pemerintah daerah;
o.

pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturandaerah di
bidang pertambangan;

p.

penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian sertaeksplorasi
dalam rangka memperoleh data daninformasi mineral dan
batubara sebagai bahanpenyusunan WUP dan WPN;

q.

pengelolaan informasi geologi, informasi potensisumber daya
mineral dan batubara, serta informasipertambangan pada tingkat
nasional;

r.

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

reklamasi

lahanpascatambang;
s.

penyusunan neraca sumber daya mineral danbatubara tingkat
nasional;

t.

pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatanusaha
pertambangan; dan

u.

peningkatan

kemampuan

aparatur

Pemerintah,pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kotadalam penyelenggaraan
pengelolaan usahapertambangan.
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Berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara”
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara sebagai pengaturan
(regelendaad), yakni mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan,

persediaan

dan

pemeliharaan

bidang

pertanahan,menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan tanah, menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Bidang transmigrasi, ketentuan hukum pengadaan tanah untuk
transmigrasi adalah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berdasarkan Hak Menguasai Negara sebagaimana yang telah diatur dalam
pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara/pemerintah berwenang memberikan
tanah

pada

siapapun

Warga

Negara

Indonesia

termasuk

pada

transmigran. Adapaun kewenangan tersebut dilimpahkan pada Gubernur
kepala Daerah Provinsi tujuan transmigrasi, berdasarkan Otonomi Daerah,
dimana Gubernur berhak menunjuk, menentukan dan menyediakan tanah
yang akan digunakan sebagai lokasi transmigrasi, baik yang berasal dari
tanah negara maupun tanah hak adat/perorangan. Namun kondisi riil di
lapangan pengambilan tanah hak adat/perorangan dilakukan secara tidak
prosedural, tidak memenuhi apa yang telah diatur dalam UU yang berlaku.
Proses hukum pengadaan tanah untuk transmigrasi terhadap tanah
negara menurut prosedurnya adalah jika tanah tersebut berupa hutan
maka harus dilepaskan dari hak pengusahaan hutannya terlebih dahulu.
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Sedangkan mekanisme pengadaan tanah untuk transmigrasi yang berasal
dari tanah hak adat/perorangan, menurut prosedurnya harus melalui
pelepasan atau pembebasan hak atas tanah dari pemilik yang sah dengan
memberikan ganti rugi yang layak atau kompensasi yang pantas
(rekoqnisi).
Berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara”
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara sebagai pengaturan
(regelendaad), yakni mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan,

persediaan

dan

pemeliharaan

bidang

pertanahan,menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan tanah, menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Bidang pengairan, bahwa telah dimaklumi bahwa Bangsa Indonesia
dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam
yang tersedia dalam bumi Negara Indonesia ini. Salah satu diantaranya
ialah air beserta sumber-sumber misalnya ungai, danau, waduk, rawa,
mata air, lapisan-lapisan air di dalam tanah yang mutlak dibu tuhkan oleh
manusia sepanjang masa

baik langsung maupun tidak langsung.

Karenanya, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya
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dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
Rakyat secara adil dan merata.98
Untuk itu, pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah
diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan Rakyat disegala bidang,
baik bidang ekonomi, sosial,budaya maupun pertahanan keamanan
nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan
kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Oleh karena itu, air beserta sumber-sumbernya terse but haruslah
dilindungi dan dijaga kelestariannya. Agar maksud tersebut dapat dicapai
dengan sebaik-baiknya, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah
serta tindakan-tindakan seperlunya. Dengan demikian sesuai dengan
hakekat Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, haruslah
kepada usaha-usaha serta tindakan-tindakan tersebut diberikan landasan
hukum yang tegas, jelas, lengkap serta menyeluruh guna menjamin adanya
kepastianhukum bagi kepentingan Rakyat dan Negara serta merupakan
salah satu langkah maju ke arah terciptanya unifikasi hukum dibidang
pengairan.
Hak menguasai oleh Negara bidang pengairan memberi wewenang
kepada Pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan
air dan atau sumber-sumber air;

Menyusun mengesahkan, dan atau

memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata
pengaturan air dan tata pengairan; Mengatur, mengesahkan dan atau
98

Penjelasan Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.
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memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumbersumber air; Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan
air, dan atau sumbersumber air; menentukan dan mengatur perbuatanperbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau
badan hukum dalam persoalan air dan atau sumbersumber air. Untuk itu,
pelaksanaannya tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat
adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
Nasional.
Hak menguasai Negara dalam pengairan berupa:99
a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumbersumber air;
b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan
perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata
pengairan;
c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi

izin peruntukan,

penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air,
dan atau sumber-sumber air;
e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan
hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum
dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;
Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan
99

Pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
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keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga diganti
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi:100
a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai
strategis nasional;
c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah
sungai strategis nasional;
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan
wilayah sungai strategis nasional;
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai
strategis nasional;
f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan,
peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan
wilayah sungai strategis nasional;
g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas
penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah
100

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Air.
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pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah
lintas negara;
h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya
air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air
wilayah sungai strategis nasional;
i. memfasilitasi

penyelesaian

sengketa

antarprovinsi

dalam

pengelolaan sumber daya air;
j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan
sumber daya air;
k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi,
wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
dan
l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air
kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi:101
a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya
berdasarkan

kebijakan

nasional

sumber

daya

air

dengan

memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
lintas kabupaten/kota;

101

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Air.
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c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan
provinsi sekitarnya;
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada
wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi
sekitarnya;
f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan,
peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada
wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas
penyediaan,

pengambilan,

pengusahaan

air

tanah

peruntukan,
pada

penggunaan

cekungan

air

tanah

dan
lintas

kabupaten/kota;
h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di
tingkat

provinsi

dan/atau

pada

wilayah

sungai

lintas

kabupaten/kota;
i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam
pengelolaan sumber daya air;
j. membantu

kabupaten/kota

pada

wilayahnya

memenuhikebutuhan pokok masyarakat atas air;
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dalam

k. menjaga

efektivitas,

efisiensi,

kualitas,

dan

ketertiban

pelaksanaanpengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota;dan
l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air
kepadapemerintah kabupaten/kota.
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
meliputi:102
a. menetapkan

kebijakan

pengelolaan

sumber

daya

air

di

wilayahnyaberdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan
kebijakanpengelolaan

sumber

daya

air

provinsi

dengan

memperhatikan kepentingankabupaten/kota sekitarnya;
b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungaidalam satu kabupaten/kota;
c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungaidalam

satu

kabupaten/kota

dengan

memperhatikan

kepentingankabupaten/kota sekitarnya;
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada
wilayahsungai dalam satu kabupaten/kota;
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
dalamsatu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan
kabupaten/kotasekitarnya;
f. mengatur,

menetapkan,

dan

memberi

izin

penyediaan,

peruntukan,penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya
102

Pasal 16 Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 tentangPengelolaanSumberDaya Air
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serta

sumber

dayaair

pada

wilayah

sungai

dalam

satu

kabupaten/kota;
g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di
tingkatkabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota;
h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi
masyarakatdi wilayahnya; dan
i. menjaga

efektivitas,

efisiensi,

kualitas,

dan

ketertiban

pelaksanaanpengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam
satukabupaten/kota.
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut
dengannama lain meliputi:103
a. mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum
dilaksanakanoleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya
denganmempertimbangkan asas kemanfaatan umum;
b. menjaga

efektivitas,

pelaksanaanpengelolaan

efisiensi,
sumber

kualitas,
daya

dan

air

yang

ketertiban
menjadi

kewenangannya;
c. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas
airsesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan
d. memperhatikan

kepentingan

desa

lain

dalam

melaksanakan

pengelolaansumber daya air di wilayahnya.

103

Pasal 17 Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 tentangPengelolaanSumberDaya Air
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Peristiwa penting terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air adalah judicial review. Mahkamah Konstitusi
dalam

putusannya

yang

tertuang

dalam

PUU

063/PUU-II/2004

memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada sebagian pokoknya
sebagai berikut:
a.

karakteristik air yang merupakan bagian dari HAM, oleh karenanya
negara memiliki peran dalam rangka melindungi, mengormati dan
memenuhinya;

b.

negara dapat turut campur didalam melakukan pengaturan terhadap
air. Sehingga Pasal 33 ayat (3) harus diletakan di dalam konteks HAM
dan merupakan bagian dari Pasal 28H UUD 1945

c.

Bahwa air merupakan sebagai benda res commune, sehingga tidak
dapat dihitung hanya berdasarkan pertimbangan nilai secara
ekonomi. Konsep res commune, berimplikasi pada prinsip pemanfaat
air harus membayar Iebih murah;

d.

Hak guna pakai air merupakan turunan dari hak hidup yang dijamin
oleh UUD 1945 dan masuk ke dalam wilayah hokum publik yang
berbeda dengan hukum privat yang bersifat kebendaan;

e.

peran swasta masih dapat dilakukan di dalam pengelolaan sumber
daya

air,

selama

peran

negara

masih

ditunjukkan

dengan

merumuskan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan
pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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f. Berdasarkan pokok pertimbangan di atas, maka substansi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara”
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara sebagai pengaturan
(regelendaad), yakni mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan,

persediaan

dan

pemeliharaan

bidang

pertanahan,menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan tanah, menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Di bidang Hak Tanggungan, bahwa perjanjian jaminanmerupakan
perjanjian yang bersifat tambahan atau turutan (accessoir). Maksudnya
keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya
Perjanjian Pokok atau Jaminan yang timbul karena adanya Perjanjian
Pokokyang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian jaminan
yang ditandatangani mengikut kepada perjanjianpokok dan diadakan
untuk kepentingan perjanjian pokok dan memberikan kedudukan kuat
dan aman bagi para kreditor. Perjanjian jaminan yang didahului dengan
Perjanjian pokok yang pada umumnya berupa perjanjian kredit, perjanjian
pinjam-meminjam, ataupun perjanjian hutang piutang . Apabila para pihak
sepakat bahwa pinjaman itu dijamin dengan hak atas tanah, berarti
mereka harus mengadakan perjanjian jaminan untuk membebani hak atas
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tanah dengan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan bersifat memberikan
Hak Preference (droit de preference) atau kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor tertentu daripada kreditor lainnya. Penegasan perjanjian
pemberian Hak Tanggungan merupakan suatu perjanjian yang bersifat
accessoir secara lengkap yang diatur dalam Penjelasan Umum UUHT butir
8 yang menyebutkan:
“Oleh karena Hak Tanggungan yang menurut sifatnya merupakan
ikutan atauaccessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan
pada suatu perjanjian hutang-piutang atau perjanjian lain, maka
kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang
yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut beralih
kepada kreditor lain, maka Hak Tanggungan yang menjaminnya
karena
hukum
ikut
beralih
pula
kepada
kreditor
tersebut.Demikian pula jika Hak Tanggungan hapus karena
hukum karena pelunasan atau sebab-sebab lain – maka piutang
yang dijaminnya menjadi hapus”.
Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa salah satu
penyebab hapusnya Hak Tanggungan yaitu hapusnya hak atas tanah yang
dibebani Hak Tanggungan.
Dalam pelaksanaan ketentuan di bidang pertanahan sering kali hak
atas tanah menjadi hapus. Misalnya, Pemerintah tidak memperpanjang
HGB yang sudah lewat waktu 30 tahun. Alasan Pemerintah tidak
memperpanjang HGB tersebut misalnya karena rencana tata ruang kota
telah berubah sehingga peruntukkannya tidak sesuai dengan tata ruang
kota yang baru. Dalam hal ini apabila tidak diperpanjang maka HGB
tersebut menjadi hapus.
Jika tanah HGB itu diletakkan Hak Tanggungan demi kepentingan
kreditor, maka Hak Tanggungan tersebut ikut menjadi hapus. Hapusnya
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Hak Tanggungan sebagai perjanjian kebendaan mempunyai akibat hukum,
yaitu berubahnya posisi kreditor, yang semula berkedudukan sebagai
kreditor

preferen

berkedudukan

yang

sebagai

mempunyaihak

kreditor

konkuren

kebendaan
yang

kemudian

mempunyai

hak

perseorangan.
Jika Hak Guna Bangunan tidakdiperpanjang lagi, maka Objek
tersebut menjadi tanah Negara dan akibatnya Hak Tanggungan hapus
karena obyeknya tidak ada lagi. Jika Hak Tanggungan hapus, kedudukan
kreditor yang semula Preferen akan berubah menjadi kreditor konkuren,
oleh karena itu hanya dapat digunakan dengan jaminan umum yaitu pasal
1131 KUHPerdata yang isinya: “Segala kebendaan pihak yang berutang
(debitor), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang
sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”
Namun apabila Hak Guna Bangunan yang dijaminkan tersebut dapat
diperpanjang lagi maka Hak Tanggungan tetap membebani tanah dengan
Hak Guna Bangunan tersebut sebagai obyek Hak Tannggungan dan
kedudukan dari kreditor pemegang Hak Tanggungan tetap sebagai
kreditor preferen yang mempunyai hak mendahului dari hasil eksekusi
obyek Hak Tanggungan terhadap kreditor-kreditor yang lain.
Dengan gugurnya Hak Tanggungan yang ada tersebut, tidak akan
menghapus hak kreditur untuk menagih hutang debitur. Hanya saja upaya
hukum yang dilakukan untuk melakukan penagihan hutang tersebut tidak
boleh dengan cara eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR
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juncto pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan
Nomor 4 Tahun 1996, melainkan harus melalui cara gugatan biasa.

HPL

HGB

Hapus

HakTanggungan

Berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara”
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara sebagai pengaturan
(regelendaad), yakni mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan,

persediaan

dan

pemeliharaan

bidang

pertanahan,menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan tanah, menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Di bidang Lingkungan Hidup terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi
atasJudicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Airyang tertuang dalam PUU 063/PUU-II/2004
memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada sebagian pokoknya
sebagai berikut:
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a. karakteristik air yang merupakan bagian dari HAM, oleh karena itu
negara memiliki peran dalam rangka melindungi, mengormati dan
memenuhinya;
b. negara dapat turut campur didalam melakukan pengaturan terhadap
air. Sehingga Pasal 33 ayat (3) harus diletakan di dalam konteks
HAM dan merupakan bagian dari Pasal 28H UUD 1945
c. Bahwa air merupakan sebagai benda res commune, sehingga tidak
dapat dihitung hanya berdasarkan pertimbangan nilai secara
ekonomi.

Konsep

res

commune,

berimplikasi

pada

prinsip

pemanfaat air harus membayar Iebih murah;
d. Hak guna pakai air merupakan turunan dari hak hidup yang dijamin
oleh UUD 1945 dan masuk ke dalam wilayah hokum publik yang
berbeda dengan hukum privat yang bersifat kebendaan;
e. peran swasta masih dapat dilakukan di dalam pengelolaan sumber
daya air, selama peran negara masih ditunjukkan dengan
merumuskan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan
pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Salah satu kegiatan yang dapat mengubah fisik dan fungsi wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kegiatan reklamasi pantai.104Kegiatan
reklamasi pantai terutama pada wilayah kabupaten dan kota yang
memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi,dan pembangunan
kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi
104

Abrar Salleng, Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam (Makassar: Membumi
Publishing, 2013). 91.
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bagi wilayah itu dengan asumsi bahwa lebih banyak kawasan komersial
yang dibangun maka akan mendatangkan penambahan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
Reklamasi

yang

berarti

usaha

memperluas

tanah

dengan

memanfaaatkan daerah-daerah yang semula tidak bermanfaat juga dapat
membantu penyediaan lahan untuk berbagai keperluan,penataan daerah
pantai,mengembangkan wisata bahari,dan lain-lain,tetapi “reklamasi
adalah

bentuk

campur

tangan

manusia

terhadap

keseimbangan

lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis
sehingga akan melahirkan perobahan ekosistem seperti perobahan pola
arus,

erosi,

dan

sedimentasi

pantai,dan

berpotensi

gangguan

lingkungan”105
Reklamasi dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan –
ketentuan yang disepakati pemerintah,pemerintah daerah atau siapa saja
yang mau melakukan reklamasi dengan memperhatikan lokasi dan
mempertimbangkan aspek teknis,aspek lingkungan hidup dan aspek sosial
ekonomi.
Kegiatan

reklamasi

pantai

akan

berdampak

pada

luas

wilayah,linkungan,dan juga dengan hukum menyangkut kepemilikan yang
menimbulkan hak dan kewajiban baru dan juga menghilangkan hak
pemakaian wilayah oleh masyarakat pada kawasan itu.
Peraturan PresidenNomor 112 Tahun 2012 bertujuan menyamakan
pemahaman tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang105Ibid.,192
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Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang mengatakan bahwa Reklamasi hanya dapat
dilaksanakan jika manfaat sosial ekonominya lebih besar

dengan

memperhatikan kelanjutan hidup dan kehidupan masyarakat dan
keseimbangan

antara

kepentingan

pemanfaatan

dan

kepentingan

lingkungan hidup,apabila tidak berarti Reklamasi tidak dapat dilakukan.
Dengan adanya wilayah baru hasil reklamasi akan dapat terjadi
masalah antara pihak yang mereklamasi wilayah pantai tertentu dengan
pihak yang sudah lama mengelolah wilayah itu,harus dilihat pihak yang
mana memberi izin karena bisa timbul 2 pihak yang memiliki wilayah
tersebut

yaitu pihak sebelum

wilayah direklamasi dan sesudah

direklamasi,bagaimana harus diatur dengan ketentuan yang mengikat
para pihak,dengan tidak mengenyampingkan aturan yang sudah diatur
dalam UUPA dan ketentuan mengganti rugi sesuai aturan dan
kesepakataan yang menentukan tidak ada pihak yang boleh dirugikan.
Ketentuan pelaksanaan reklamasi pantai dapat dilakukan dengan
izin prinsip yang dibuktikan dengan SK izin lokasi bagi perorangan atau
badan hukum dan penetapan lokasi bagi instansi pemerintah dari
Walikota/Bupati,Gubernur,Mentri

berdasarkan

kewenangannya.juga

sesuai kepentingan penggunaan,pemanfaatan dan harus sesuai Rencana
Tata Ruang Wilayah reklamasi dengan ketentuan memiliki izin lokasi dan
izin pelaksanaan reklamasi contohnya di Ambon adalah Pasar Mardika
dan sekitar adalah penataan pembangunan diatas tanah yang ditimbun
sekitar tahun 1970.
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Berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara”
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara sebagai pengaturan
(regelendaad), yakni mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan,

persediaan

dan

pemeliharaan

bidang

pertanahan,menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan tanah, menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Di bidang Minyak dan Gas Bumi terdapat Putusan Mahkamah
Konstitusi Mengenai Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang tertuang dalam PUU:002/PUUI/2003memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada sebagian
pokoknya sebagai berikut:
a.

Konsepsi “Dikuasai oleh Negara” dalam pasal 33 (3) UUD 1945
merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip
kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang
politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi).
Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai
sumber, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian
kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan
publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara
pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif
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yang dimandatkankepada negara untuk menguasainya guna
dipergunakan bagi sebesar besarnya kemakmuran bersama.
b.

Bahwa

jika

pengertian

“dikuasai

oleh

negara”

hanya

diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal
dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu
untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Walaupun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri
harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh
negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh
kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.
c.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh
negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh
negara yang luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat
Indonesia. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD
1945 memberikan mandat kepada negara untuk merumuskan
kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan
untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Di bidang Penanaman Modal Asing, di dalam Undang-undang No. 1

Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian Penanaman Modal Asing di
dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing
secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuanketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan
perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung
menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.
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Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini menurut pasal 2
ialah :
1. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari
kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah
digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru
milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke
dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat terse-but tidak dibiayai
dari kekayaan devisa Indonesia.
3. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini
diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai
perusahaan di Indonesia.
Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya
berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap
yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuanpenemuan

milik

orang/badan

asing

yang

dipergunakan

dalam

perusaha¬an di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar
negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.
Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing
secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup rakyat banyak menurut pasal 6 UPMA adalah
sebagai berikut :
a. pelabuhan-pelabuhan
b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
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c. telekomunikasi
d. pelayaran
e. penerbangan
f. air minum
g. kereta api umum
h. pembangkit tenaga atom
i. mass media.
Dalam pasal 14 UPMA disebutkan, bahwa untuk keperluan
perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak
guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai menurut peraturan
perundangan yang berlaku.
Ketentuan pasal 14 ini yang memungkinkan diberikannya tanah
kepada perusahaan-perusahaan yang bermodal asing bukan saja dengan
hak pakai, tetapi juga dengan hak guna bangunan dan hak guna usaha,
merupakan penegasan dari apa yang ditentukan di dalam pasal 55 ayat 2
Undang-undang Pokok Agraria, berhubungan dan pasal 10, 62 dan 64
Ketetapan

MPRS

No.

XXIII/MPRS/

1969.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria pasal 35, pasal 29
dan pasal 41, maka hak guna bangunan tersebut dapat diberikan dengan
jangka waktu paling lama 30 tahun, yang meng-ingat keadaan perusahaan
dan bangunannya dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
Hak guna usaha dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 25
tahun.
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Kepada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan macam
tanaman yang diusahakannya memerlukan waktu yang lebih lama dapat
diberikan hak guna usaha dengan jangka waktu hak guna usaha tersebut
dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Hak pakai diberikan dengan
jangka waktu menurut keperluannya, dengan mengingat pembatasanpembatasan bagi hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut di atas.
Berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara”
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara sebagai pengaturan
(regelendaad), yakni mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan,

persediaan

dan

pemeliharaan

bidang

pertanahan,menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan tanah, menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Di bidang Ketenaganukliran yang menyangkut kehidupan dan
kesela-matanorang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh nega-ra,
yangpemanfaatannya

bagi

pembangunan

nasional

ditujukan

untukmewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiildan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945.
Bahan nuklir harus dimiliki dan dikuasai oleh negara, sedangkan jual
beli bahan tersebut sudah dilakukan secara internasional sehingga
persyaratan yang harus dimiliki oleh negara akan meng-hambat
perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir. Akan tetapi, persyaratan yang
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harusdikuasai oleh negara tetap dipertahankan karena walaupun sudah
terjadi perdaganganbebas bahan nuklir secara internasional, Pemerintah
tetap dimintamelakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan
dari tujuanpemanfaatan bahan nuklir tersebut.
Wewenang pelaksanaan dan pengawasan dipisahkan dalam dua
lembaga yang berbeda untuk menghindari tumpang tindih kegiatan
pemanfaatan

dan

pengawasan

dan

sekaligus

mengoptimalkan

pengawasanyang ditujukan untuk lebih meningkatkan keselamatan nuklir.
Pengawasan dilaksanakan dengan cara\ mengeluarkan peraturan,
menyelenggarakan perizinan, dan melakukan inspeksi. Perizinan itu juga
berlaku untuk petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas
tertentu yang bekerja di instalasi nuklir lainnya serta di instalasi yang
memanfaatkan

sumber

radiasi

tersebut.

Pengawasan

terhadap

pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas.
Berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara”
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara sebagaipengawasan
(toezichthoundensdaad).
Di bidang Telekomunikasi terdapat Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi di dalam Pasal 4
menentukan bahwa:
(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan

oleh Pemerintah.
Penjelasan:
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Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi
yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka
penguasaannya

dilakukan

penyelenggaraannya

oleh

ditujukan

negara

untuk

yang

dalam

sebesar-besarnya

bagi

kepentingan dan kemakmuran rakyat.
(2) Pembinaan

telekomunikasi

penyelenggaraan

diarahkan

telekomunikasi

yang

untuk

meningkatkan

meliputi

penetapan

kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.
(3) Dalam

penetapan

kebijakan,

pengaturan,

pengawasan,

dan

pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan
memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam
masyarakat serta perkembangan global.
Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam
upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mernperlancar
kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan
pembangunan

dan

hasil-hasilnya,

serta

meningkatkan

hubungan

antarbangsa.
Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi
yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam
penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.
Pasal 11menentukanbahwa:
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(1) Penyelenggaraan

telekomunikasi

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin
dari Menteri.
Peningkatan

peran

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

telekomunikasi tidak mengurangi prinsip dasar yang terkandung dalam
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh
karena itu, hal-hal yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi
radio dan orbit satelit yang merupakan sumber daya alam yang terbatas
dikuasai oleh negara.
Berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara”
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara sebagai pengaturan
(regelendaad), yakni mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan,

persediaan

dan

pemeliharaan

bidang

pertanahan,menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan tanah, menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai tanah. Hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Di bidang Perkeretaapian, bahwa salah satu pertimbangan
dikeluarkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2007 tentangPerkeretaapian adalah bahwa perkeretaapian sebagai salah
satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang
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mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan
tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, perlu
dikembangkan

potensinya

dan

ditingkatkan

peranannya

sebagai

penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk
menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di dalam Bab IV tentang Pembinaan Pasal 13 menentukan bahwa:
(1) Perkeretaapian dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan
oleh Pemerintah.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh Negara” adalah bahwa
Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan
perkeretaapian dan pelaksanaannya dilakukan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan.
Penjelasan
a. Yang dimaksud dengan “pengaturan” meliputi penetapan
kebijakan umum dan kebijakan teknis, antara lain penentuan
norma, standar, pedoman, kriteria, rencana, dan prosedur.
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b. Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah pemberian
arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan, sertifikasi,
serta

bantuan

teknis

di

bidang

pembangunan

dan

pengoperasian.
c. Yang

dimaksud

pemantauan

dengan

dan

“pengawasan”

evaluasi

terhadap

adalah

kegiatan

penyelenggaraan

perkeretaapian agar sesuai dengan peraturan perundang undangan,

termasuk

melakukan

tindakan

korektif

dan

penegakan hukum.
(3) Arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara
massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, dan
teratur, serta efisien.
(4) Sasaran pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan,
stabilitas, pendorong, danpenggerak pembangunan nasional.
Peran

Pemerintah

dalam

penyelenggaraan

perkeretaapian

dititikberatkan pada pembinaanyang meliputi penentuan kebijakan,
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan mengikutsertakan
peran masyarakat sehingga penyelenggaraan perkeretaapian dapat
terlaksana

secara

efisien,

efektif,

transparan,

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara”
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara sebagai pengaturan
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(regelendaad), yakni meliputi penetapan kebijakan umum dan kebijakan
teknis, antara lain penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, rencana,
dan prosedur.
Hal

tersebut

dimaksudkan

untuk

tujuan

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.
Di bidang Ketenagalistrikan,

terdapat Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2009tentang Ketenagalistrika
Pada tahun 2002 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai
Judicial Review Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikanyang tertuang dalam PUU Nomor: 001/PUU-(/2002)
memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada sebagian pokoknya
sebagai berikut:
a. bahwa berdasarkan penafsiran historis, seperti yang tercantum
dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, makna ketentuan
tersebut adalah “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi,
kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak harus dikuasai oleh negara.
b. Mahkamah

berpendapat

bahwa

untuk

menyelamatkan

dan

melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara
(BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang
selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada
masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek
komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara.
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c. sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang
memerintahkan

sistem

pemisahan/

pemecahan

usaha

ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang
berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan
bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua
lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa
hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.
Berdasarkan sebagian pertimbangan-pertimbangan yang telah
diuraikan di atas, maka MK memutuskan permohonan Para Pemohon
dikabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68
UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan karena bertentangan
dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Menurut I Ketut Suburjo, Hak menguasai dari negara adalah hak
untuk

mengatur,

menyelenggarakan

peruntukan

penggunaan,

pemeliharaan bumi, air beserta ruang angkasa dan menentukan serta
mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengnai
bumi air dan ruang angkasa.106
Menurut Yagus Suyadi: Hak yang diberikan kepada Negara
berdasarkan amanat undang-undang dalam mengatur penguasaan,
pemilikan pemanfaatan dan penggunaan tanah di seluruh wilayah Negara

106

Hasil questioner BPN Bali
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Republik

Indonesia

yang

dalam

pelaksanaannya

dilakukan

oleh

Pemerintah melalui lembaga Negara atau kementerian.107
Menurut Agus Sekarmadji: Hak yang memberi wewenang kepada
Negara sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) UUPA.108
BerdasarkanPasal

2

ayat(2)

UU

Nomor

5

Tahun

1960,

Hakmenguasaidari Negara memberiwewenanguntuk :
a. mengatur

dan

menyelenggarakan

peruntukan,

penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
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.

C. Pelimpahan HMN di Bidang Pertanahan
Hak Menguasai Negara dapat dilimpahkan kepada Pemerintah
Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12Undang-undang Nomor 5
Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan menentukan
bahwa Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian dari wewenangnya
di bidang Kehutanan kepadaPemerintah Daerah dengan Peraturan
Pemerintah.
Berdasarkan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat
107
108

Hasil questioner BPN Jawa Timur
Hasil questioner UNAIR
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operasionaldiserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan
tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat
nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh
pemerintah pusat.
Bab VIII mengatur mengenai Penyerahan Kewenangan yang di dalam
Pasal 66 ditentukan bahwa:
(1)

Dalam

rangka

penyelenggaraan

kehutanan,

pemerintah

menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
(2)

Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas
pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Hak menguasai Negara bidang pengairan dapat dilimpahkan kepada

instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau badanbadan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.109
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
a. Hak menguasai Negara dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan
kepada pihak lain sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional.110
b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 bahwa hak menguasai negara dalam pelaksanaannya dapat
109
110

Pasal 4UndangUndangNomor 11 Tahun 1974 tentangPengairan.
Hasil questioner BPN Bali
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dikuasakan

kepada

daerah-daerah

Swatantra

dan

masyarakat-

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah, Hal tersebut tercermin dengan kegiatan pemberian Hak
Pengelolaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD
sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996.111
c. Pemda (instansi Pemerintah). Jika diberikan kepada pihak lain maka
dikhawatirkan bertentangan dengan tujuan. Jika diberikan kepada
masyarakat maka hanya untuk kepentingan mereka sendiri.112
Dengan demikian hak menguasai Negara bidang pertanahan dapat
dilimpahkan kepada pihak lain, yakni kepada:
a. pemerintah daerah, BUMN, BUMD,PT Persero, Badan Otorita, BH
Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah
b. masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional
Menurut A.P.parlindungan, secara tidak langsung pasal 2 ayat 4
UUPA

menyatakan

bahwa

“Hak

Menguasai

dari

negara

diatas,

pelaksaanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan
peraturan pemerintah”.Artinya bahwa hak pengelolaan adalah hak
menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya
111
112

Hasil questioner BPN Jatim
Hasil questioner UNAIR
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sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan
peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan
pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada
pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
Hak Pengelolaan merupakan hak atas tanah yang tidak dikenal
dalam UUPA tahun 1960. Hak Pengelolaan in lahir dan berkembang sesuai
dengan terjadinya perkembangan suatu daerah. Suatu kenyataan yang
tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perkantoran yang terdapat di kotakota besar mempergunakan tanah dengan hak pengelolaan.
Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari
Negara

atas

tanah

yang

kewenangan

pelaksanaannya

sebagian

dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan
dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan
tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga
dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada: Instansi Pemerintah
termasuk Pemerintah Daerah, Badan usaha milik Negara, Badan usaha
milik Daerah, PT Persero, Badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk
Pemerintah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenangan
pelaksanaan sebagian hak menguasai dari Negara atas tanah Negara
dengan pemberian Hak Pengelolaan. Adapun Jangka waktu berlakunya
Hak Pengelolaan tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan tertentu.
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Hak Pengelolan tidak bisa diterbitkan atas tanah yang sudah dilekati
hak lain. Maka jika ada di atasnya pemegang Hak Pengelolaan harus
membebaskan hak-hak di atasnya. Bberdasarkan pasal 1 dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan
Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak
Pengelolaan serta Pendaftarannya, Hak Pengelolaan bukanlah bagian dari
hak atas tanah. Hak pengelolaan lahan hanyalah hak menguasai dari
negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpihkan kepada
pemegangnya.
Objek Hak Pengelolaan adalah tanah pertanian dan non pertanian.
Sedangkan, Subjeknya sendiri adalah
a. Suatu badan penguasa (departemen, jawatan dan daerah swatantra).
Dasar : Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 UUPA.
b. Departemen, direktorat dan daerah swantatra selain untuk digunakan
instansi sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan suatu hak pada
pihak ketiga. Dasar,Permen Agraria 9/1965 Pasal 5.
c. Departemen, Direktorat dan Daerah Swantatra. Dasar : Permen Agraria
1/1966 Pasal 1 huruf b.
d. Departemen dan Jawatan Pemerintah, Badan Hukum yang di tunjuk
Pemerintah. Dasar : PerMen Dalam Negeri 5/1973 Pasal 29.
e. Perusahaan pembangunan perumahan yang seluruh modalnya berasal
dari Pemerintah dan/atau Pemda, Industri estate yang seluruh
modalnya berasal dari Pemerintah yang berbentuk Perum, Persero dan
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dari Pemda yang berbentuk Perusahaan daerah. Dasar: Per Men Dalam
Negeri 5/1974 Pasal 5 dan 6.
f. Pemerintah Daerah, lembaga, instansi dan/atau badan/badan hukum
(milik) Pemerintah. Dasar: Per Men Dalam Negeri 1/1977 Pasal 2.
g. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemda provinsi ,
Pemda kabupaten , Lembaga Pemerintah lainnya dan Perumnas (dalam
penjelasan disebutkan yang termasuk lembaga pemerintah lainnya
adalah Otarita Batam, Badan Pengelola GOR Senayan dan lembaga
sejenis yang di atur dengan Kep Pres).Dasar : PP 36/1997 Pasal 2.
h. Instansi Pemerintah termasuk Pemda, BUMN, BUMD, PT Persero, Badan
Otorita, Badan-badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh
Pemerintah. Dasar Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN 9/1999
Pasal 67.
i. Berkenaan dengan pemberian hak pengelolaan dari hak pakai, berlaku
ketentuan yang agak longgar yaitu bagi orang asing boleh memiliki hak
ini asalkan dia adalah penduduk Indonesia, demikian pula badan
hukum asing yang mempunyai perwakilan di indonesia dan mempunyai
izin kerja di Indonesia yang diberikan oleh instansi yang berhak
(Departemen Tenaga Kerja).
Hapusnya Hak Pengelolaan
a. Karena dilepaskan oleh pemegang haknya.
b. Dibatalkan karena tanahnya tidak dipergunakan sesuai dengan
pemberian haknya.
c. Dicabut untuk kepentingan umum.
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d. Karena berakhir jangka waktunya (kalau pemberian haknya diberikan
untuk jangka waktu tertentu).
Setiap instansi atau lembaga pemerintahan, dalam menjalankan
tugas yang diembannya sudah tentu memerlukan bidang tanah, baik untuk
pembangunan gedung kantor atau kegiatan operasionalnya. Bidang tanah
tersebut ada yang diperoleh dari pemberian langsung oleh pemerintah
atau dari hasil pembelian milik penduduk. Status bidang tanah itu tetap
sebagai aset Pemerintah disebabkan oleh kareana sumber dananya
berasal dari Pemerintah. Adapun masalah tertib administrasi yang perlu
menjadi perhatian adalah tentang bagaimana tata cara penguasaan oleh
instansi itu menjadi tertib dan teratur serta tertib pengawasannya.
Di dalam Staatsblad 1911 Nomor 110 juncto Staatsblad 1940 Nomor
430 disinggung mengenai harta benda, bangunan dan lapangan militer.
Mengenai bidang tanah disebut atau dirangkum ke dalam kata is landsonroerende goederen atau “harta benda tetap/harta benda tidak bergerak
milik Negara” sedangkan tertib administrasi penguasaan oleh instansi itu
dipergunakan oleh istilah in beheer atau “dalam penguasaan”. Sebagai
bukti bahwa bidang tanah itu ada dalam penguasaan suatu instansi
tertentu, ialah bahwa instansi tersebut memiliki anggaran belanja dari
pemerintahan untuk membiayai pemeliharaannya.
Istilah in beheer ini kemudian berkembang atau dikembangkan
demikian luas pengertiannya sehingga menimbulkan adanya kerancuan di
bidang tertib hukum antar instansi pemerintah dengan instansi pemegang
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hak dan pihak ketiga. Pokok permasalahan inilah yang menjadi fokus
pengkajian dan perlu ada perhatian untuk menemukan jalan keluarnya.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953
tentang Penguasaan Tanah Negara, telah diatur bahwa openguasaan atas
tanah Negara terbagi dalam dua (2) subyek :
a. Penguasaan tanah negara berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan
lain yang ada pada kementerian, jawatan atau daerah swatantra pada
saat berlakunya peraturan ini.
b. Penguasaan atas tanah negara selebihnya ada pada Menteri Dalam
Negeri.
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yang
perlu mendapatkan perhatian adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal
92 oleh karena materi hukumnya menjadi embrio lahirnya pengertian Hak
Pengelolaan. Pasal 9 tersebut antara lain mengatur bahwa kementerian,
jawatan atau daerah swatantra sebelum dapat menggunakan tanah-tanah
Negara yang penguasanya diserahkan kepadanya, dapat memberi izin
kepada pihak lain untuk memakai tanah itu dalam waktu yang pendek,
yang sifatnya sementara serta setiap waktu harus dapat dicabut kembali.
Ketentuan ini terus berlaku sampai tahun 1965 walaupun undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tidak mengaturnya. Berdasarkan pasal peralihan
yang ada, maka Peraturan Pemerintah Nomor 8 Thun 1953 masih tetap
berlaku. Penguasaan bidang tanah oleh instansi pemerintah berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965
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Dalam peraturan Menteri Agraria ini diatur bahwa yang semula
hanya menyebut kata “penguasaan” dibubuhi kata hak dan menjadi “hak
penguasaan”, juga terdapat ketentuan bahwa Hak Penguasaan ini
dikonversi dan dipecah menjadi dua (2) jenis hak, ialah :
1. Sepanjang

tanah-tanah

tersebut

hanya

dipergunakan

untuk

kepentingan instansi itu sendiri, dikonversi menjadi hak pakai selama
dipergunakan.
2. Tanah-tanah tersebut selain dipergunakan untuk kepentingan instansi
itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu
hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan itu dikonversi menjadi
hak pengelolaan yang berlangsung selama tanah itu dipergunakan
untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.
Hak Pengelolaan ini mengandung kewenangan kepada pemegang
haknya untuk :
a. Merencanakan peruntukan dan pengguanaan tanah tersebut.
b. Menggunakan tanah itu untuk kepentingan sendiri.
c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan
hak pakai yang berjangka waktu enam (6) tahun.
d. Menerima uang pemasukan, ganti rugi dan atau uang wajib tahunan.
Rumusan pengertian Hak Pengelolaan menjadi demikian luas dan
berlaku sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5
Tahun 1973.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan
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Perusahaan, diaturlah kebijakan yang lebih luas lagi. Pasal 3 mengatur
bahwa Hak Pengelolaan yang diberikan kepada perusahaan berisikan
wewenang untuk:
a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya.
c. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga
menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan atau pemegang
hak tersebut yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka
waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas
tanah kepada pihak ketiga dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
Kecuali adanya kebijakan oleh tingkat menteri mengenai Hak
Pengelolaan ini, masih ada kebijakan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Materi hukum hak pengelolaan
hanya disisipkan dalam pasal 1 ayat 2 yang intinya mengandung
pengertian adanya delegasi wewenang hak menguasai dari Negara kepada
pemegang hak pengelolaan. Tidak ada penjelasan apakah delegasi
kewenangan ini bersumber atau mengacu pada pasal 2 ayat 4 UndangUndang Pokok Agraria atau kepada Peraturan-Peraturan Menteri tersebut
di atas. Hak Pengelolaan yang bersumber pada ketentuan Undang-Undang
Pokok Agraria kiranya belum pernah diberikan.
Rumusan dan pengertian mengenai Hak Pengelolaan yang diatur
berdasarkan Peraturan Pemerintah no 8 tahun 1953 sampai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri no 5 tahun 1974 berkembang
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sedemikian luasnya sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih antar
kewenangan instansi, dan juga berdampak kepada aspek sosial, ekonomi
dan yuridis.
Adapun permasalahan yang timbul sebagai akibat rumusan dan
pengertian Hak Pengelolaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
a. Hak Pengelolaan sebagai suatu jenis hak tidak diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria tetapi hanya suatu kebijakan yang dilandasi oleh
peraturan Menteri.
b. Instansi Pemerintah sebagai pemegang Hak Pengelolaan menjadi
berfungsi ganda, ialah sebagai pengemban tugas pelayanan publik dan
juga bertindak sebagai penguasa.
c. Batasan atau rumusan Hak Pengelolaan demikian luas sehingga
menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar instansi. Sebagai
contoh adalah kewenangan perencanaan dan pengguanaan tanah,
tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Adanya
kewenangan mengenai perolehan keuangan dari pihak ketiga adalah
tumpang tindih dengan kewenangan Departemen Keuangan, khususnya
ketentuan dalam Undang-Undang no 20 tahun 1996 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
d. Bidang tanah sebagai aset Pemerintah apabila difungsikan untuk tujuan
mendapatkan

penghasilan,

juga

Departemen Keuangan.
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terkait

dengan

kewenangan

e. Persyaratan yang diminta oleh pemegang Hak Pengelolaan pada
umumnya

memberatkan

beban

pihak

ketiga,

sehingga

dapat

menimbulkan konflik secara diam-diam atau terbuka.
Sebagai jalan keluar atau pemecahannya ialah bahwa Hak
Pengelolaan sebagai suatu jenis hak perlu diadakan pembahasan kembali
sehingga didukung oleh sumber hukum yang benar.
Kepada instansi Pemerintah cukuplah diberikan Hak Pakai selama
bidang tanahnya dipergunakan dan kembali kepada tugas pokoknya.
Apabila suatu departemen tugas operasionalnya bersinggungan
dengan unsur bisnis maka diwajibkan membertuk Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Bidang tanah yang dikuasai oleh
Badan Usaha ini wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan
perundangan lainnya.
Di Prov Bali terdapat tanah Druwe Desa Pekraman (yang
dipersamakan dengan hak ulayat)
Di Jawa Timur Hak ulayat yang atas nama kelompok masyarakat
sebagai satu kesatuan system hukum adat tidak ada, tapi sebagai satu
kesatuan masyarakat desa (Pemerintahan Desa), ada sebuah kawasan
sendang, yaitu tempat pemujaan adat, tempat penggembalaan dan sarana
pemakaman umum desaSebaiknya di daftar tetapi tidak diterbitkan
sertifikat
Di Prov Bali sampai saat ini untuk tanah-tanah druwe desa
Pekraman (hak ulayat) seperti tanah KPD ayahan desa (bersifat komonal)
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belum dapat dimohonkan pendaftara haknya (sertipikat) karena desa
pekraman sebagai badan hukum social belum ada ditunjuk pemerintah
sebagai subyek ha katas tanah. Dan sedangkan tanah druwe desa
pekraman (hak ulayat) yang dipergunakan untuk pure (tempat suci agama
hindu) dapat dimohonkan pendaftaran haknya (sertipikat) karena pura
sebagai badan hukum social keagamaan sudah ditunjuk sebagai subyek
hak milik atas tanah sesuai SK Mendagri No 556/DIA/1986
Hak Komunal diartikan sebagai hak bersama yang dimiliki oleh
masyarakat hukum adat, sehingga dalam prakteknya di Jawa Timur
tercermin dalam masayarakat desa yaitu Pemerintah Desa, dan terhadap
tanah yang dimiliki Pemerintah Desa suatu contoh Tanah penggembalaan,
Pasar Desa, Bondo Deso atau Tanah Kas Desa dapat diberikan hak atas
tanah yaitu Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa.

106

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Hak Menguasai Negara di bidang pertanahan adalah hak yang diberikan
kepada Negara untuk :
a.

Pengaturan (regelendaad)
1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bidang pertanahanHak-hak yang
mengenai pengaturan peruntukan tersebut dijabarkan dalam
berbagai produk peraturan dan perundang-undangan lainnya,
dalam bidang-bidang seperti :
a) Penatagunaan tanah
b) Pengaturan Tata ruang
c) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan tanah.Hak-hak yang mengenai pengaturan
hubungan hukum tersebut dijabarkan dalam berbagai produk
peraturan dan perundang-undangan lainnya, dalam bidangbidang seperti:
a) Pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang boleh dikuasai
(landreform)
b) Pengaturan hak pengelolaan tanah
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3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
tanah.
b.

Mengadakan kebijakan (beleid) bidang pertanahan,

c.

Tindakan pengurusan (bestuursdaad) bidang pertanahan,

d.

Pengelolaan (beheersdaad) bidang pertanahan,

e.

Pengendalian,yakni

pemberianarahan,

bimbingan,

supervisi,

pelatihan, perizinan, sertifikasi, bantuan teknis, penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan,
f.

Pengawasan (toezichthoundensdaad) bidang pertanahan, yakni
kegiatan pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, termasuk melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.

2.

Hak Menguasai Negara dapat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah

B. Saran
Oleh karena hak menguasai negara di bidang pertanahan diatur
dalam berbagai undang-undangdan untuk memberikan keadilan serta
kepastian hukum mengenai hak menguasai Negara bidang pertanahan,
maka perlu dibuatkan undang-undang tentang hak menguasai negara
bidang pertanahan.
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INSTRUMEN PENELITIAN
HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTANAHAN
Kuisener
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROVINSI BALI
Nama responden
Temapat dan tanggal lahir
Jabatan
Alamat

:
:
:
:

I Ketut Suburjo, SH.,MH
Kedewatan, 31 Desember 1962
Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil Bali
Permata Gatsu II No. 06 Denpasar

No.
1.

Pertanyaan

2.

Apakah hak menguasai negara Hak menguasai Negara dalam pelaksanaannya dapat
atas tanah dapat di limpahkan?
dilimpahkan kepada pihak lain sepanjang hal itu diperlukan dan
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

3.

Jawaban
Hak menguasai dari ngara adalah hak untuk mengatur,
menyelenggarakan peruntukan penggunaan, pemeliharaan
Bagaimana menurut bapak bumi, air beserta ruang angkasa dan menentukan serta
pengertian
hak
menguasai mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan
negara atas tanah?
hukum mengnai bumi air dan ruang angkasa

Hak menguasai dari Negara tersebut dapat dilimpahkan seperti
kepada pemerintah daerah sebagai tugas pembantuan dan
Jika dapat kepada siapa?
bukan otonomi
Apakah di Bali ada pemberian Untuk Prov Bali sampai saat ini belum ada pemberian ha katas
Hak Komunal?
tanah komunal yang merupakan tanah-tanah Druwe desa
Pkraman (hak ulayat) karena desa pekraman sebagai badan
hukum social belum ditunjuk sebaga subyek ha katas tanah
- Kepada siapa saja hak komunal diberikan ?
- Bagaimana proses pemberian hak komunal?
- Berapa lama hak komunal diberikan?
- Berapa luas maksimal yang dapat di berikan?
- Dalam
bentuk
apakah
legalitas hak pengelolaan?
- Bagaimana
proses pengembalian hak komunal?

4.

Apakah di Bali ada hak
pengelolaan?

Ada
-

Instansi Pemerintah termasuk Pemda
- Kepada siapa saja hak
BUMN, BUMD, PT Persero
pengelolaan diberikan?
Badan Otorita, BH Pemerintah lainnya yang ditunjuk
pemerintah
- Bagaimana proses pemberian Proses pemberian hak dan penyelesaiannya mengacu kepada
hak pengelolaan?
PerKBPN 1/2010, Permenagraria/KBPN 9/1999, PerKBPN
2/2013 dan PP 13/2010
- Berapa lama pemberian hak
Merupakan kewenangan kementerian ATR/BPN
pengelolaan digunakan?
- Berapa luas maksimal yang Tidak dibatasi/ tergantung kajian kementerian
dapat diberikan?
- Dalam bentuk apakah legalitas
Sertipikat HPL
hak pengelolaan
- Bagaimana proses pePelepasan hak dari pemegang hak
ngembalian hak pengelolaan?
5.

Apakah di Bali ada hak ulayat?

Di Prov Bali terdapat tanah Druwe Desa Pekraman (yang

dipersamakan dengan hak ulayat)

- Kepada siapa sajakah hak
ulayat diberikan?
- Bagaimana proses pemberian
hak ulayat

Di Prov Bali sampai saat ini untuk tanah-tanah druwe desa
Pekraman (hak ulayat) seperti tanah KPD ayahan desa (bersifat
komonal) belum dapat dimohonkan pendaftara haknya
(sertipikat) karena desa pekraman sebagai badan hukum social
belum ada ditunjuk pemerintah sebagai subyek ha katas tanah.
Dan sedangkan tanah druwe desa pekraman (hak ulayat) yang
dipergunakan untuk pure (tempat suci agama hindu) dapat
dimohonkan pendaftaran haknya (sertipikat) karena pura
sebagai badan hukum social keagamaan sudah ditunjuk sebagai
subyek hak milik atas tanah sesuai SK Mendagri No
556/DIA/1986
p Untuk pensertipikatan tanah pura melalui pengasan dan
pendaftaran hak 98 hariroses pensertipikatan tanah pura Untuk
pensertipikatan tanah pura melalui pengasan dan pendaftaran
hak 98 hari mengacu pada PP 24 tahun 1997 dan peratran
KBPN n0 1 tahun 2010
Untuk pensertipikatan tanah pura melalui pengasan dan
pendaftaran hak 98 hari
Untuk luas sesuai dengan penguasaan tanahnya

- Berapa lama hak ulayat
diberikan?
- Berapa luas maksimal yang
dapat di berikan?
- Dalam
bentuk
apakah Sertipikat hak milik
legalitas hak ulayat?
- Bagaimana
proses
peng- Palepasan hak milik dari pemegang haknya
embalian hak ulayat?
6.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur peng- adaan tanah
untuk kepentingan umum di
Jawa Timur?

UU 2/2012
Perpres 71/2012
Perpres 40/2014
Perpres 99/ 2014
Perpres 30/2015

7.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur tata ruang?

UU 26/2004

8.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur penatagunaan tanah

UUPA
Menagraria/KBPN 9/1999

9.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur hak pengelolaan?

10.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur hak ulayat?

UU 5/1960
Permenagraria 5/1999
PP 24/1997
Permenagraria/KBPN 1997
UU 5/1960
Permenagraria 5/1999
PP 24/1997
Permenagraria/KBPN 1997

11.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur hak komunal?

UU 5/1960
Permenagraria 5/1999
PP 24/1997
Permenagraria/KBPN 1997
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INSTRUMEN PENELITIAN
HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTANAHAN
Kuisener
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Nama responden
Temapat dan tanggal lahir
Jabatan
Alamat
No.
1.

:
:
:
:

DR. YAGUS SUYADI, S.H., M.Si.
Ngawi, 17 Agustus 1963
Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT
Jalan Gayungkebonsari, nomor 60 Surabaya

Pertanyaan
Bagaimana menurut bapak
pengertian
hak
menguasai
negara atas tanah?

2.
Apakah hak menguasai negara
atas tanah dapat di limpahkan?

Jika dapat kepada siapa?
3.
Apakah di Jawa Timur ada
pemberian Hak Komunal?

- Kepada siapa saja hak komunal
diberikan?

4.

Jawaban
Hak yang diberikan kepada Negara berdasarkan amanat
undang-undang dalam mengatur penguasaan, pemilikan
pemanfaatan dan penggunaan tanah di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Pemerintah melalui lembaga Negara atau kementerian
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak menguasai negara dalam
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah
Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar
diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah,
Hal tersebut tercermin dengan kegiatan pemberian Hak
Pengelolaan kepada Pemerintah,Pemerintah Daerah, BUMN,
BUMD sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 1996.
Pemerintah Daerah
Hak Komunal diartikan sebagai hak bersama yang dimiliki oleh
masyarakat hukum adat, sehingga dalam prakteknya di Jawa
Timur tercermin dalam masayarakat desa yaitu Pemerintah
Desa, dan terhadat tanah yang dimiliki Pemerintah Desa suatu
contoh Tanah penggembalaan, PPasar Desa, Bondo Deso atau
Tanah Kas Desa dapat diberikan hak atas tanah yaitu Hak Pakai
atas nama Pemerintah Desa.
Atas nama Pemerintah Desa

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri
- Bagaimana proses pemberian Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
hak komunal?
Tahun 1999 jo Peraturan Kepela Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2010
- Berapa lama hak komunal Diberikan Hak Pakai atas nama masyarakat adat / Pemerintah
diberikan?
Desa Selama tanah tersebut dipergunakan sebagaimana
rencana yang ditetapkan dalam Penetapan Pemerintah.
- Berapa luas maksimal yang Luas tidak dibatasi
dapat di berikan?
- Dalam
bentuk
apakah Penetapan Pemerintah berupa Pemberian Hak Pakai
legalitas hak pengelolaan?
Sesuai dengan fakta dan pengakuan masyarakat adat setempat
- Bagaimana
proses yang merupakan milik bersama, dipergunakan oleh masyarakat
pengembalian hak komunal? setempat atau dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Desa setempat.
Apakah di Jawa Timur ada hak
Ada
pengelolaan?
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan
- Kepada siapa saja hak Usaha milik Daerah
pengelolaan diberikan?
Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri
- Bagaimana proses pemberian Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
hak pengelolaan?
Tahun 1999 jo Peraturan Kepela Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2010
- Berapa lama pemberian hak
Selama tanah dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan
pengelolaan digunakan?
penggunaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan

- Berapa luas maksimal yang
dapat diberikan?
- Dalam bentuk apakah
legalitashak pengelolaan
- Bagaimana proses pengembalian hak pengelolaan?
5.

Apakah di Jawa Timur ada hak
ulayat?

- Kepada siapa sajakah hak
ulayat diberikan?
- Bagaimana proses pemberian
hak ulayat

6.

7.

- Berapa lama hak ulayat
diberikan?
- Berapa luas maksimal yang
dapat di berikan?
- Dalam
bentuk
apakah Penetapan Pemerintah berupa Pemberian Hak Atas tanah
legalitas hak ulayat?
- Bagaimana
proses
peng- Sesuai dengan fakta dan pengakuan masyarakat adat setempat
embalian hak ulayat?
yang merupakan milik bersama, dipergunakan oleh masyarakat
adat setempat
Peraturan apa sajakah yang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012
mengaturpeng- adaan tanah Perpres 71 / 2012, direvisi dgn Perpres 40/2014, Perpres
untuk kepentingan umum di 99/2014,Perpres 30/2015
Jawa Timur?
Per KBPN Nomor 5 Tahun 2012
Per MenKeu No. 13 /PMK.O2/2013
PerMenDagri No. 72 Th 2012
Peraturan apa sajakah yang
mengatur tata ruang?

8.
Peraturan apa sajakah yang
mengatur penatagunaan tanah

9.
10.

Pemeberian Hak
Tidak ada batasan waktu, selama dipergunakan untuk
keperluan dalam pemberian haknya
Penetapan Pemerintah berupa Surat Keputusan Pemberian Hak
Atas Tanah
Sesuai dengan fakta dan pengakuan masyarakat adat setempat
yang merupakan milik bersama, dipergunakan oleh masyarakat
setempat atau dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Desa setempat.
Hak ulayat yang atas nama kelompok masyarakat sebagai satu
kesatuan system hukum adat tidak ada, tapi sebagai satu
kesatuan masyarakat desa (Pemerintahan Desa), Ada yaitu
kawasan sendang, tempat pemujaan adat, tempat
penggembalaan dan sarana pemakaman umum desa
Belum pernah ada pemberian hak atas tanah kepada
masyarakat adat
Sama dengan yang diatur dalam dalam ketentuan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 jo Peraturan Kepela Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2010
Tidak ada batasan waktu, Selama dipergunakan untuk
keperluan dalam pemberian haknya
Tidak ada batasan

Peraturan apa sajakah yang
mengatur hak pengelolaan?
Peraturan apa sajakah yang
mengatur hak ulayat?

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 direvisi dengan Undangundang 26 tahun 2007
Undang-undang No. 32 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 direvisi dengan Undangundang 26 tahun 2007
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah No.16 Tahun tentang penatagunaan
tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun
1999
11.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur hak komunal?

Hak Komunal diartikan sebagai hak bersama dari masyarakat
adat, identik dengan hak ulayat pengaturannya sama dengan
pemberian hak atas milik bersama dengan Penetapan
Pemerintah berupa Pemberian Hak Pakai kepada lembaga
kemasayarakatan adat. (Pemerintah Desa, Kelompok
Masyarakat contohnya Hak Pakai Atas temapat ibadah Suku
Tengger di Bromo)
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INSTRUMEN PENELITIAN
HAK MENGUASAI NEGARA DI BIDANG PERTANAHAN
Kuisener
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Nama responden
Temapat dan tanggal lahir
Jabatan
Alamat

:
:
:
:

DR. AGUS SEKARMADJI.
Ponorogo, 10 Agustus 1968
Lektor Kepala
FH UNAIR

No.
1.

Pertanyaan
Jawaban
Bagaimana menurut bapak Hak yang memberi wewenang kepada Negara sebagaimana
pengertian
hak
menguasai diatur Pasal 2 ayat (2) UUPA
negara atas tanah?

2.

Apakah hak menguasai negara Dapat dilimpahkan ke Pemda
atas tanah dapat di limpahkan?

-

3.

Pemda (instansi Pemerintah)
Jika diberikan kepada pihak lain maka dikhawatirkan
bertentangan dengan tujuan
- Jika diberikan kepada masyarakat maka hanya untuk
Jika dapat kepada siapa?
kepentingan mereka sendiri
Apakah di Jawa Timur ada Hak komunal diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada.
pemberian Hak Komunal?
Permasalahannya adalah apakah hak komunal ada?
Di Jatim tidak ada hak komunal

- Kepada siapa saja hak komunal diberikan ?
- Bagaimana proses pemberian hak komunal?
- Berapa lama hak komunal diberikan?
- Berapa luas maksimal yang dapat di berikan?
- Dalam
bentuk
apakah legalitas hak pengelolaan?
- Bagaimana
proses pengembalian hak komunal?
4.

Apakah di Jawa Timur ada hak
pengelolaan?
- Kepada siapa saja
pengelolaan diberikan?

Menurut hukum Indonesia, ada. Namun keberadaan hak yang
harus di tinjau apakah sudah tepat. Misalnya kepada BUMN
Berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada instansi
hak
pemerintah, PT Pesero, BUMD, BUMN.

- Bagaimana proses pemberian Harus di atas tanah Negara berdasarkan pemberian hak
hak pengelolaan?
pengelolaan.
- Berapa lama pemberian hak
Tidak dibatasi
pengelolaan digunakan?
- Berapa luas maksimal yang Tidak dibatasi
dapat diberikan?
- Dalam bentuk apakah legalitas
Sertifikat HPL

hak pengelolaan
- Bagaimana proses pengembalian hak pengelolaan?
5.

Apakah di Jawa Timur ada hak
ulayat?

-

Ngan pelepasan HPL. Setelah dilepaskan maka status
tanah menjadi tanah Negara

Tidak ada

- Kepada siapa sajakah hak Masyarakat hukumn setempat
ulayat diberikan?
- Bagaimana proses pemberian Bentuknya bukan pemberian, tetapi pengakuan hak ulayat oleh
hak ulayat
pemerintah. Oleh karena itu harus dilakukan penelitian
mengenai ada atau tidaknya hak ulayat tersebut jika ada maka
akan diakui.
- Berapa lama hak ulayat Tidak dibatasi jangka waktunya
diberikan?
- Berapa luas maksimal yang Tidak dibatasi. Seluas tanah yang benar-benar mampu dikuasai
dapat di berikan?
oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan
- Dalam
bentuk
apakah Sebaiknya di daftar tetapi tidak diterbitkan sertifikat
legalitas hak ulayat?
- Bagaimana
proses
peng- Hak ulayat trsebut menjadi hilang jika hak individu menguat,
embalian hak ulayat?
sehingga tiak perlu diatur pengembalian hak ulayat
6.

Peraturan apa sajakah yang Masih mengacu pada UU 2/2012 jo Perpres 71/2012 dan
mengatur peng- adaan tanah Peraturan KBPN No. 5/2012
untuk kepentingan umum di
Jawa Timur?

7.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur tata ruang?

8.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur penatagunaan tanah

9.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur hak pengelolaan?
Peraturan apa sajakah yang
mengatur hak ulayat?

10.

11.

Peraturan apa sajakah yang
mengatur hak komunal?
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PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN

Oleh:

Dr. Hasni, SH., MH.

Pengertian

Kawasan
Permukiman

• Bagian dari lingkungan hidup
di luar kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan, yang
berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan
dan penghidupan.

Pengertian

Permukiman

• Bagian dari lingkungan hunian
yang terdiri atas lebih dari satu
satuan perumahan yang
mempunyai prasarana, sarana,
utilitas umum, serta mempunyai
penunjang kegiatan fungsi lain
di kawasan perkotaan atau
kawasan perdesaan.

Pengertian

Perumahan

• Kumpulan rumah sebagai
bagian dari pemukiman,
baik perkotaan maupun
perdesaan yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sebagai
hasil upaya pemenuhan
rumah yang layak huni.

STATUS TANAH

TANAH
NEGARA

TANAH
HAK

PEMANFAATAN TANAH

Non
Pertanian Pertanian

PENGADAAN TANAH
Cara memperoleh tanah  LEGAL

Tergantung dari :
1) Status Tanah yang Tersedia;
2) Kesediaan yang Menguasai Tanah.

STATUS TANAH
TANAH
NEGARA

TANAH
HAK

Permohonan hak
baru

Banyak cara, antara lain :
* Pemindahan Hak
* Pembebasan/Pelepasan Hak
* Pencabutan Hak

DASAR HUKUM
KETENTUAN HUKUM TERKAIT
a.

b.

c.

d.
e.
f.
g.

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria (UUPA);
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman;
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH;
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
UU No. 2 Tahun 2011 tentang Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah
a.

b.
c.

d.
e.

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;
PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL;
PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;
PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
PP dst ???

 PERDA tentang RTRW daerah yang bersangkutan

DR. HASNI, SH, MH

Hak Ulayat

Hak Menguasai
Kepala Adat

Hak-hak
Perorangan

1. Kepunyaan bersama
2. Tugas kewenangan → Kepentingan adat
a. Memimpin
b. Merencanakan
c. mengatur

1.

2.
3.
4.

Hak Bangsa Indonesia (dalam Pasal 1 disebut sebagai hak
penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata &
publik)
Hak Menguasai Negara (dalam Pasal 2, semata-mata
beraspek publik)
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (dalam Pasal 3,
disebut beraspek perdata & publik)
Hak-hak perorangan/individual atas tanah (yang semuanya
beraspek perdata)
a.
b.
c.

Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individual yang semunaya
secara langsung ataupun tidak langsung bersumber kepada Hak
Bangsa, Pasal 16 dan 53;
Wakaf (Hak milik yang diwakafkan, Pasal 49);
Hak Jaminan atas Tanah = Hak Tanggungan (Pasal 25, 33, 39 & 51)

HAK BANGSA INDONESIA
Pasat 1 ayat (1) UUPA

HAK ULAYAT MHA

3

Pasat 3 UUPA

1

HAK MENGUASAI NEGARA
Pasat 2 UUPA

HAK-HAK PERORANGAN ATAS TANAH

4

1. Hak-hak atas tanah (Pasal 4, 16, 20 – 45, 53 UUPA)
2. Wakaf (Pasal 49 UUPA jo PP No. 28/1977)
3. Hak jaminan atas tanah (Pasal 25, 33, 39, 51, 57 UUPA)

2



Tiap-tiap hak penguasaan atas tanah, berisikan
serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau
larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat
sesuatu mengenai tanah yang dihaki.



Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang yang
merupaka isi hak penguasaan atas tanah itu,
menjadi pembeda antara jenis hak penguasaan
atas tanah yang satu dengan yang lain.



Hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dengan tanah yang
berada di seluruh wilayah Indonesia, dan memberikan
kewenangan untuk berbuat sesuatu.

KEWENANGAN
PERDATA

Bersifat abadi

KEWENANGAN
PUBLIK

Didelegasikan kepada negara

Hak Bangsa Indonesia ini merupakan hak penguasaan atas tanah
yang tertinggi dan sumber bagi hak-hak perorangan atas tanah.

Hak Menguasai Negara atas Tanah:
Bagaimana cara menilai pelaksanaannya?1
Myrna A. Safitri, Ph.D2

1. Pendahuluan
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 menetapkan Rancangan UndangUndang Tentang Pertanahan (selanjutnya disingkat RUU Pertanahan), sebagai salah satu
rancangan undang-undang yang menjadi prioritas pada tahun 2015. Pembahasan RUU ini
telah dilakukan pada masa bakti DPR-RI 2009-2014. Pemerintah menjadi pihak yang
berinisiatif mengajukan RUU ini. Namun di penghujung periode DPR-RI itu (September
2014) Pemerintah menarik kembali RUU Pertanahan tersebut. Pembahasan RUU ini tidak
dapat dilakukan. Selanjutnya, RUU Pertanahan masuk kembali sebagai prioritas pada
Prolegnas 2015. Kali ini, RUU tersebut merupakan inisiatif DPR-RI. Di luar itu, Dewan
Perwakilan Daerah (DPD-RI) juga mempersiapkan RUU Pertanahan mereka.
Salah satu aspek penting dalam RUU Pertanahan adalah tentang hubungan negara
dengan tanah dan dengan warga negaranya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan
bahwa negara menguasai tanah dan kekayaan alam. Apakah yang sejatinya ada dalam
pelaksanaan kewenangan negara menguasai tanah? Bagaimana indikator-indikator yang
dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan kewenangan menguasai negara tersebut?
Makalah ringkas ini bertujuan menjawab kedua pertanyaan tersebut.
2. Hak Menguasai Negara: Tafsir dan tujuan
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.” Inilah yang diartikan sebagai hak menguasai negara. Sebuah konsep
hukum yang acap digunakan untuk memberikan keabsahan pada penguasaan negara atas
tanah dan kekayaan alam termasuk hutan.
Konsep hak menguasai negara ini di satu sisi dipandang sebagai kesuksesan bangsa
Indonesia merumuskan relasi hukum antara negara dengan rakyat terkait dengan tanah serta
kekayaan alam. Konsep ini menggantikan doktrin hukum kolonial yang dikenal dengan
nama Doktrin atau Pernyatan Domein atau dikenal pula dengan sebutan Domein
Verklaring.3 Namun, di sisi yang lain, konsep ini oleh sebagain pihak dipandang sebagai
1

Versi lengkap artikel ini telah diterbitkan dalam Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2014,
Vol 2(4): 1-21.
2

Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Direktur Eksekutif Epistema
Institute Jakarta.
3

Mengenai Doktrin Domein, asal kemunculan serta polemik di seputarnya lihat Burns (2004) dan
Termorshuizen-Arts (2010).
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penyebab dari perilaku keliru dari institusi negara yang menguasai secara fisik laksana
memiliki tanah dan kekayaan alam. Akibatnya, negara menyingkirkan hak-hak masyarakat
terhadap tanah dan kekayaan alam itu.
Seberapa benarkah bahwa persoalan ketiadaan pengakuan terhadap hak-hak
masyarakat atas tanah dan kekayaan alam itu disebabkan oleh konsep hak menguasai
negara ini? Apakah masalahnya semata-mata kesenjangan antara doktrin dan realitas?4
Adakah persoalan konseptual yang belum terselesaikan atau tafsir yang tidak sempurna
hingga berimplikasi pada ketentuan hukum yang kabur dan mendorong beragam
interpretasi dan cara mengimplementasikannya?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas saya pertama-tama perlu
menyampaikan bahwa UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemennya memuat ketentuan
yang umum mengenai konsep hak menguasai negara ini. Terhadap tanah, misalnya Pasal
33 ayat 3 UUD 1945 tidak menjelaskan atas tanah-tanah yang manakah hak menguasai
negara itu berlaku. Mohammad Hatta, salah seorang yang mengusulkan mengenai Pasal 33
ini, baru satu dekade setelah UUD 1945 berlaku mengatakan bahwa hak menguasai negara
itu belaku atas stanah-tanah yang berada di luar wilayah desa-desa dan atas tanah-tanah
yang tidak dimiliki oleh rakyat (Hatta 1954:31). Dengan pernyataan ini, saya
menyimpulkan bahwa hak menguasai negara menurut Hatta tidak dapat diterapkan atas
tanah-tanah desa termasuk tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat mengingat saat
itu wilayah adat sama dengan wilayah desa (asli) serta tanah-tanah yang dikuasai oleh
rakyat secara individual.
Berbeda dengan Hatta, UU No. 5 tahun 1960 (UU Pokok Agraria, UUPA)
menjelaskan mengenai hak menguasai negara ini sebagai hak yang berlaku atas seluruh
tanah-tanah yang ada di wilayah negara Indonesia. UUPA menyatakan bahwa hak
menguasai negara berlaku atas seluruh tanah baik yang di atasnya terdapat hak atas tanah
ataupun tidak. Derajat keberlakuan hak menguasai negara atas kedua tipologi penguasaan
tanah itu berbeda. Terhadap tanah-tanah yang telah ada hak-hak atas tanah di atasnya,
demikian pula terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan
hak-hak komunal yang disebut dengan hak ulayat atau yang serupanya, kekuasaan negara
itu terbatas; sebaliknya terhadap tanah-tanah yang tidak terdapat hak-hak atas tanah maka
kekuasaan negara lebih luas.5 Hanya terhadap tanah-tanah yang disebut terakhir inilah
negara dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada warga negara lain secara individual
atau kolektif serta menyerahkannya kepada instansi pemerintah melalui hak pengelolaan.6
4

Lihat misalnya Lynch dan Talbott (1995) dan Hutagalung (2004).

5

Lihat Penjelasan Umum II (2) UUPA.

6

Hak pengelolaan ini adalah sebuah format penguasaan tanah yang secara khusus diberlakukan
kepada instansi-instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk pelaksanaan tugasnya namun
tanah-tanah dimaksud juga dapat diserahkannya kepada pihak lain. Dasar hukum pertama dari
hak pengelolaan ini adalah PP No. 8 tahun 1953 tentang Penguasaan tanah-tanah negara. Setelah
berlakunya UUPA, hak pengelolaan ini memperoleh dasar dari Pasal 2 ayat 4 UUPA.
Selanjutnya terdapat beberapa peraturan menteri agraria/dalam negeri terkait dengan hak
2

Atas dasar ketentuan dalam UUPA ini, maka dua hal dapat disimpulkan. Pertama,
negara hanya dapat memberikan hak atas tanah kepada warga negara atau menyerahkannya
kepada instansi pemerintah dengan hak pengelolaan pada tanah-tanah yang bebas dari
penguasaan warga negara secara individual atau kolektif dan tanah yang bukan penguasaan
masyarakat hukum adat. Kedua, untuk menjalankan hak menguasai negara atas tanah,
instansi pemerintah perlu memperoleh hak pengelolaan. Dengan demikian, penguasaan atas
tanah-tanah di wilayah Indonesia perlu didasari atas hak-hak baik yang bersumber dari hakhak yang diberikan oleh negara sebagai hak-hak privat warga, kewenangan publik instansi
pemerintah atau hak-hak yang bersumber dari hak ulayat masyarakat adat.
Pasal 2 UUPA ini merupakan tafsir otentik atas Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Meskipun
demikian, dalam kenyataannya, Pasal 2 ini acap dijelaskan dalam kaitan dengan lingkup
dan definisi hak menguasai negara (lihat tabel 1). Sangat sedikit pembahasan mengenai
tujuan dan cara menilai pelaksanaan hak menguasai negara itu.
Tabel 1. Lingkup Hak Menguasai Negara menurut UUPA dan UU Kehutanan
UUPA

UU No. 41 Tahun 1999

a.

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa;

b.

Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dengan
bumi, air dan ruang angkasa,

c.

Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.

a.

Mengatur dan mengurus segala
sesuatu yang berkaitan dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil
hutan;

b.

Menetapkan status wilayah tertentu
sebagai kawasan hutan atau
kawasan hutan sebagai bukan
kawasan hutan; dan

c.

Mengatur
dan
menetapkan
hubungan-hubungan hukum antara
orang dengan hutan, serta mengatur
perbuatan-perbuatan
hukum
mengenai kehutanan

Pasal

2 UUPA sebenarnya menjelaskan mengenai empat hal terkait dengan hak
menguasai negara: (i) lingkup hak menguasai negara yang meliputi seluruh bumi7, air,
ruang angkasa dan kekayaan alam; (ii) definisi hak menguasai negara sebagai kewenangan
negara untuk melakukan pengaturan terhadap alokasi, pemanfaatan, pencadangan dan
perlindungan tanah dan kekayaan alam serta hal-hal lain terkait dengan hubungan hukum
dan perbuatan hukum antara warga negara dengan tanah dan kekayaan alam; (iii)
menegaskan tujuan dari hak menguasai negara untuk mencapai kesejahteraan dan
pengelolaan ini. Dalam perkembangannya terdapat bias pengaturan hak pengelolaan ini dimana
tidak hanya instansi pemerintah tetapi juga badan hukum swasta yang menjadi pemegang hak
pengelolaan. Pembahasan lebih mendalam mengenai hak pengelolaan ini lihat Parlindungan
(1989), Sumardjono (2008:197-215) dan Soemardijono (2008).
7

Bumi yang dimaksud oleh UUPA adalah permukaan tanah di daratan, tanah di dasar
laut/perairan, dan mineral yang terkandung di dalam tanah (Pasal 1 ayat 4).
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kedaulatan rakyat dalam konteks negara hukum yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur;
(iv) pelaksanaan hak menguasai negara yang dapat dikuasakan lagi kepada pemerintah
daerah dan masyarakat adat.
Jelaslah bahwa menurut UUPA tujuan hak menguasai negara itu adalah untuk
mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam bahasa Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tujuannya adalah
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian, kita masih
memerlukan ukuran-ukuran yang konkrit untuk menilai seberapa jauh negara telah berada
di jalur yang benar dalam menjalankan kewenangannya itu. Ukuran atau indikator ini
penting dirumuskan karena pelaksanaan Hak Menguasai Negara ini menimbulkan banyak
perdebatan. Yang pertama terkait dengan penafsiran aparatur pemerintahan yang
menyamakan penguasaan ini dengan pemilikan sehingga menghilangkan atau membatasi
hak-hak rakyat terhadap tanahnya. Persoalan kedua adalah sifat dan tujuan pengaturan yang
dibuat negara dan dilaksanakan pemerintah tidak sepenuhnya mencapai tujuan yang
melekat pada Hak Menguasai Negara ini yakni untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Persoalan ketiga terkait dengan proses penyusunan peraturan pertanahan dan
pengelolaan kekayaan alam yang dalam banyak hal kurang memperhatikan prinsip
partisipasi rakyat. Masalah keempat adalah lemahnya pengawasan terhadap peraturan yang
dibuat. Yang kelima adalah masalah yang terkait dengan konstruksi Pasal 33 ayat 3 UUD
1945 yang sangat antroposentris. Penguasaan negara semata-mata ditujukan untuk
kemakmuran tetapi tidak menyebutkan dengan tegas bahwa penguasaan itu semestinya juga
menyeimbangkan tujuan kemakmuran dan keadilan pada lingkungan.8
Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusan, antara lain putusan tentang
pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menafsirkan Hak Menguasai
Negara dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 itu meliputi kewenangan untuk:
a. Merumuskan kebijakan
b. Melakukan pengurusan
c. Melakukan pengaturan
d. Melakukan pengelolaan
8

Tidak dapat dipungkiri, pendekatan antroposentris sangat kuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
1945, Meskipun demikian, saya juga memahami bahwa ekonomi hijau juga diakomodir dalam
Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan
ekonomi
nasional.”
Oleh
sebab
itu
Asshiddiqie
(http://www.jimlyschool.com/read/program/254/green-constitution, diakses 4-8-2014) melabeli
juga UUD 1945 sebagai konstitusi hijau. Karena selain Pasal 33 ayat 4 itu juga ada Pasal 28H
ayat 1 yang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun,
dalam kaitan dengan hak menguasai negara, dimana Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah rujukan
utama, saya belum menemukan adanya pertimbangan yang kuat terhadap aspek lingkungan dalam
hal pelaksanaan kewenangan penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam.
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e. Melakukan pengawasan
Penguasaan negara itu bertujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat,
yang dijelaskan oleh Mahkamah melalui Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 mengenai
pengujian terhadap UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau kecil, akan dapat dicapai melalui empat indikator berikut:
a.

Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;

b.

Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;

c.

Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam;

d.

Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan
sumber daya alam.

Keempat indikator ini menentukan seberapa jauh penguasaan tanah dan kekayaan
alam akan mencapai tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945:
melindungi tumpah darah atau dengan istilah lain melindungi kesatuan wilayah negara dan
lingkungan hidupnya, memajukan kesejahteraan umum dan memberikan keadilan.
Dengan alur dan indikator yang dinyatakan pada bagan 2, kita dapat memahami
bagaimana penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam itu seharusnya dijalankan oleh
penyelenggara negara dan pemerintah. Demikian pula dengan alur itu kita dapat
mengetahui bagaimana rakyat dapat menilai kemampuan penyelenggara dan pemerintah
menjalankan kewenangan Hak Menguasai Negara.
Meringkas kembali apa yang telah dinyatakan sebelumnya, Hak Menguasai Negara
itu dijalankan melalui lima elemen: perumusan kebijakan, tindakan pengurusan,
pengaturan, pengelolaan dan pengawasan terhadap tanah dan kekayaan alam. Tujuannya
adalah mencapai empat indikator kemakmuran rakyat: kemanfaatan, pemerataan,
partisipasi dan penghormatan hak rakyat sehingga akhirnya mencapai tiga tujuan negara
untuk melindungi kesatuan wilayah dan lingkungan hidup, kesejahteraan umum dan
keadilan sosial (Safitri, 2013:248).
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Bagan(2.(

Mengukur(Pelaksanaan(dan(Tujuan(
Penguasaan(Negara((
atas(Tanah(dan(Kekayaan(Alam(

Elemen((
Hak(Menguasai(
Negara(

Indikator(
Kemakmuran(
Rakyat(
1.

1.
2.
3.
4.
5.

Kebijakan(
Pengurusan(
Pengaturan(
Pengelolaan(
Pengawasan(

2.

Tanah(
dan(
Kekayaan(
Alam(

3.
4.

Kemanfaatan(
bagi(rakyat(
Pemerataan(
manfaat(bagi(
rakyat(
ParDsipasi(
rakyat(
PenghormatF
an(hak(rakyat(
termasuk(
masy(hukum(
adat.(

Tujuan(Negara(

1.

2.
3.

Melindungi(
wilayah(dan(
lingkungan(
hidup;(
Memajukan(
Kesejahteraan(
Umum;(
Keadilan(Sosial(
bagi(seluruh(
rakyat.(

FORMULA((5F4F3(
Sumber:(diadaptasi(dari(PutusanFputusan(MK(terkait(pengujian(UU(mengenai(kekayaan(alam.(

3. Kesimpulan
Hak Menguasai Negara perlu ditafsirkan lebih operasional. Alih-alih berhenti pada
pernyataan bahwa Hak Menguasai Negara bukanlah hak memiliki atas tanah, atau bahwa
Hak Menguasai Negara merupakan kewenangan publik dan bukan hak keperdataan, kita
perlu mengembangkan alat ukur yang tepat untuk menilai pelaksanaan Hak Menguasai
Negara itu. Berdasarkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusik makalah ini menguslkan
formula lima elemen dan empat indikator untuk menilai Hak Menguasai Negara.
Hak Menguasai Negara terwujud ke dalamperumusan kebijakan, tindakan
pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan terhadap tanah dan kekayaan alam.
Tujuannya pelaksanaan Hak Menguasai Negara adalah terpenuhinya empat indikator
kemakmuran rakyat: kemanfaatan, pemerataan, partisipasi dan penghormatan hak rakyat
sehingga akhirnya mencapai tiga tujuan negara untuk melindungi kesatuan wilayah dan
lingkungan hidup, kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
RUU Pertanahan yang tengah dibahas oleh DPR-RI saat ini perlu merumuskan
kelima elemen dan empat indikator tersebut dengan tepat dalam materi muatannya. Hanya
dengan cara ini maka kita dapat memiliki cara yang relative objektif menilai Hak
Menguasai Negara.
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RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil
dan
sejahtera,
pemerintah
perlu
melaksanakan
pembangunan;
b. bahwa
untuk
menjamin
terselenggaranya
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan
tanah
yang
perolehannya
harus
dilaksanakan dengan cara
yang lebih adil dan
demokratis;
c. bahwa peraturan perundang-undangan dibidang
pengadaan tanah belum dapat menjamin perolehan
tanah untuk pelaksanaan pembangunan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang Tentang Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan;
mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal
28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal
33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2034);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan :

MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1.
2.
3.

Instansi
adalah
Lembaga
Negara,
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Pengadaan Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah bagi
kepentingan pembangunan dengan cara membayar ganti kerugian
yang layak kepada pihak yang berhak.
Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai/memiliki obyek
pengadaan tanah.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Obyek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan
bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan
tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegangnya.
Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum
antara pihak yang berhak kepada Negara melalui Lembaga
Pertanahan.
Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak kepada pihak yang
berhak dalam proses pengadaan tanah.
Penilaian Pertanahan, selanjutnyadisebut penilai, adalah orang
perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan
professional yang telah mendapat izin praktek penilaian dari
Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga
Pertanahan, untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah.
Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sbagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, yaitu Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas di
bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah
Pimpinan Lembaga Pertanahan.
BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan azas :
a. Keadilan;
b. Kemanfaatan;
c. Kepastian;
d. Keterbukaan;
e. Kesepakatan;
f. Keikutsertaan;
g. Kesejahteraan;
h. Keberlanjutan; dan
i. Keselarasan.
Pasal 3
Pengadaan tanah bertujuan untuk tersedianya tanah bagi pelaksanaan
pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
kemakmuran bangsa dan Negara.
BAB III
POKOK-POKOK PENGADAAN TANAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Pengadaan tanah untuk pembangunan meliputi :
a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
b. Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta.

Bagian Kedua
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Pasal 5
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya
tanah untuk kepentingan umum.
(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya
pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai
kemampuan Negara.
Pasal 6
Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Pengadaan tanah untuk
Lembaga Pertanahan.

Pasal 7
kepentingan

umum

dilaksanakan

oleh

Pasal 8
(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai
dengan:
a. Rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah masing-masing
Instansi yang memerlukan tanah; dan
b. Rencana tata ruang wilayah atau rencana pembangunan nasional
dan daerah.
(2) Pengadaan tanah dilaksanakan melalui perencanaan dengan
melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
Pasal 9
Pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan
umum tunduk dan terikat pada ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 10
(1) Pelaksanaan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan
antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat.
(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan
pembayaran ganti kerugian yang layak.
(3) Pengendalian pertanahan dilakukan terhadap hasil pengadaan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketiga
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Usaha Swasta
Pasal 11
Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dilakukan dengan
perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana
pembangunan nasional dan daerah.
Pasal 12
Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dilakukan secara
langsung dan sukarela oleh pihak swasta yang memerlukan tanah
dengan pihak yang berhak.
BAB IV
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13
Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) digunakan untuk pembangunan :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta
api, dan fasilitas operasi kereta api;
Waduk, bendungan, bending, irigasi, saluran air minum, seluran
pembuangan air dan sanitasi, bangunan pengairan lainnya;
Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;
Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi, meliputi transmisi
dan/atau distribusi minyak, gas dan panas bumi;
Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
Jaringan telekomunikasi and informatika;
Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;
Fasilitas keselamatan umum;
Cagar alam dan cagar budaya;
Pertahanan dan keamanan nasional;
Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi
tanah;
Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
Prasarana olah raga pemerintah/pemerintah daerah; dan
Pembangunan kepentingan umum lainnya yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

Pasal 14
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Pemerintah, dan selanjutnya dimiliki
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Pasal 15
Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 kecuali huruf l, dapat dilaksanakan pemerintah bekerjasama
dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau
Badan Usaha Swasta.
Pasal 16
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui tahapan :
a. Perencanaan pengadaan tanah;
b. Persiapan pengadaan tanah;
c. Pelaksanaan pengadaan tanah;
d. Penyerahan hasil pengadaan tanah; dan
e. Pengendalian pertanahan.
Bagian Kedua
Perencanaan PengadaanTanah
Pasal 17
(1)Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prioritas
pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja
Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
Pasal 18
(1)Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun dalam bentuk
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, yang memuat antara
lain:
a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;

b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana
pembangunan nasional dan daerah;
c. Letak tanah;
d. Luas tanah yang dibutuhkan;
e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
g. Perkiraan nilai tanah; dan
h. Rencana penganggaran.
(2)Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga
Persiapan Pengadaan Tanah
Pasal 19
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 menjadi dasar bagi instansi yang memerlukan tanah
bersama Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan :
a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
c. Konsultasi publik rencana pembangunan.
Pasal 20
Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf a disampaikan kepada pihak yang berhak baik langsung
maupun tidak langsung.
Pasal 21
(1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan
data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.
(2) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan
konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf c.
Pasal 22
(1) Konsultasi public rencana pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan
kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.
(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melibatkan pihak yang berhak dan dilaksanakan di tempat
yang disepakati.
(3) Perlibatan pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat melalui perwakilan dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi
rencana pembangunan.
(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk acara kesepakatan.
Pasal 23
(1) Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan.
(2) Apabila dengan jangka 2 (dua) bulan pelaksanaan konsultasi publik
rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi
pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak
yang keberatan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 24
(1)Apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai
rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah
melaporkan keberatan dimaksud kepada Menteri yang mempunyai
tugas dibidang perencanaan pembangunan nasional.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim untuk
melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menangani
urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional,
dibidang hukum dan hak asasi manusia, dibidang urusan dalam
negeri, dan Gubernur setempat atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
rekomendasi
diterima
tidaknya
keberatan
rencana
lokasi
pembangunan, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh
Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan
pembangunan nasional.
(5)Menteri berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) mengeluarkan penetapan diterima atau tidaknya keberatan atas
rencana pembangunan.
Pasal 25
(1)Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah merupakan Pemerintah
Daerah, keberatan rencana lokasi pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
(2)Gubernur membentuk tim untuk melaksanakan kajian atas keberatan
rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari
instansi
yang
menangani
urusan
dibidang
perencanaan
pembangunan daerah, dibidang pemerintahan, dibidang hukum dan
hak asasi manusia, dan Bpati/Walikota setempat atau pejabat yang
ditunjuk.
(4)Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
rekomendasi
diterima
tidaknya
keberatan
rencana
lokasi
pembangunan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya permohonan.
(5)Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
aayt (3) mengeluarkan penetapan diterima atau tidaknya keberatan
atas rencana pembangunan.
Pasal 26
(1)Instansi yang memerlukan tanah menyampaikan Rencana
Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan guna memperoleh
penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
(2)Rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi :
a. Dokumen rencana pengadaan tanah;
b. Berita acara kesepakatan; dan /atau
c. Penetapan Menteri atau Gubernur.
(3)Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menetapkan lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagai dasar proses pelaksanaan pengadaan tanah.
Pasal 27
(1)Penetapan lokasi pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan untuk jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2)Penetapan lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperpanjang
untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 28
Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan Untuk
Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak
terpenuhi, maka penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum
selesai pengadaannya.
Pasal 29
(1)Lembaga Pertanahan bersama instansi yang memerlukan tanah dan
Pemerintah
Provinsi
dan/atau
Pemerintah
Kabupaten/Kota
mengumumkan
Penetapan
Lokasi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan Umum.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut
akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum.
Pasal 30
(1)Penetapan lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak menghalangi pihak
yang berhak untuk melakukan peralihan dan pendaftaran tanahnya.
(2)Pengaliah penguasaan/pemilikan tanah yang berada pada lokasi
yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum, pemerintah melalui Lembaga Pertanahan
memperoleh kesempatan pertama atas peralihan tersebut sebelum
dialihkan kepada pihak lain.
(3)Pihak lain yang telah memperoleh tanah sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
wajib
melepaskan
atau
menyerahkan
penguasaan/pemilikannya kepada pemerintah melalui Lembaga
Pertanahan pada saat pengadaan tanah dilaksanakan.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Paragraf 1
Umum
Pasal 31
(1)Berdasarkan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Lembaga
Pertanahan melaksanakan pengadaan tanah.
(2)Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah;
b. Penilaian ganti kerugian;
c. Musyawarah penetapan ganti kerugian; dan
d. Pembayaran ganti kerugian.
Paragraf 2
Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pasal 32
(1) Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
a. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan

b. Pengumpulan data pihak yang berhak dan obyek pengadaan
tanah.
(2) Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam jangka waktu yang dapat ditentukan dengan
mempertimbangkan pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.
Pasal 33
(1)Hasil Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 diumumkan di kantor desa/kelurahan dan kantor
kecamatan setempat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Hasil Inventarisasi dan Identifikasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 dapat diumumkan secara bertahap/partial atau secara
keseluruhan.
(3)Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi subyek hak, luas, letak dan peta
tanah obyek pengadaan tanah.
(4)Dalam hal terdapat keberatan atas hasil pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi dan perbaikan.
Pasal 34
Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan
selanjutnya menjadi dasar penentuan pihak yang berhak dalam
pembayaran ganti kerugian.
Paragraf 3
Penilaian Ganti Kerugian
Pasal 35
(1)Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan
perhitungan nilai obyek pengadaan tanah.
Pasal 36
(1)Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap hasil
penilaian yang telah dilaksanakan.
(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif dan/atau
pidana
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 37
Perhitungan besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan bidang per bidang tanah termasuk
tanah, ruang atas tanah, dan bawah tananh, bangunan, tanaman,
benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang
dapat dinilai.
Pasal 38
(1)Nilai ganti kerugian yang dinilai Penilai sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 37, merupakan nilai pada saat pengumuman
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(2)Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Lembaga Pertanahan dengan berita acara.
(3)Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan ganti

kerugian.
Pasal 39
Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah
terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan
peruntukan dan penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta
untuk penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.
Pasal 40
Pembayaran ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk :
a. Uang;
b. Tanah pengganti;
c. Permukiman kembali;
d. Bentuk lain disetujui oleh pihak yang berhak; atau
e. Gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf, b huruf c, dan huruf d.
Paragraf 4
Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
Pasal 41
(1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak,
untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan
hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2).
(2) Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak
yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
Pasal 42
(1) Pihak yang berhak yang tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti
kerugian, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri
setempat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah musyawrah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41.
(2) Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
pengajuan keberatan.
(3) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan
mengikat.
(4) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan
keberatan.
Pasal 43
Dalam hal pihak yang berhak tidak menerima bentuk dan/atau besarnya ganti
kerugian, dan tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), karena hukum pihak yang berhak
dinyatakan menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41.
Paragraf 5
Pembayaran Ganti Kerugian
Pasal 44
Pembayaran ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah diberikan langsung
kepada pihak yang berhak.
Pasal 45
(1) Ganti kerugian dibayarkan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil
penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 dan/atau Putusan Pengadilan Negeri sebgaimana
dimaksud dalam Pasal 42.
(2) Pada saat pembayaran ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti
kerugian wajib :
a.Melakukan pelepasan hak; dan
b.Menyerahkan alata beukti penguasaan/kepemilikan obyek pengadaan
tanah, kepada Negara melalui Lembaga Pertanahan.
(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan satusatunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu
gugat dikemudian hari.
(4) Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas
kebenaran dan keabsahan alat bukti penguasaan/kepemilikan yang
diserahkan.
(5) Tuntutan pihak lain atas obyek pengadaan tanah yang telah diserahkan
kepada Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (20, menjadi tanggung
jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian.
(6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 46
(1) Dalam hal pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak menerima
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah
atau Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,
Pasal 42 atau Pasal 43, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri
setempat.
(2) Selain karena adanya pihak yang tidak menerima bentuk dan/atau
besarnya ganti kerugian sebgaimana dimaksud pada ayat (1), ganti
kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat dalam hal :
a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui
keberadaannya;atau
b. Obyek pengadaan tanah yang akan dibayar ganti kerugian :
1. Sedang menjadi obyek perkara di Pengadilan;
2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;atau
3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 47
Pada saat pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 telah dilaksanakan, atau pembayaran
ganti kerugian sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak
menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku, dan tanahnya
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Pasal 48
(1) Pihak yang berhak menerima ganti kerugian atau instansi yang
memperoleh tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum
dapat diberikan insentif perpajakan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif perpajakan diatur lebih lanjut oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Bagian Kelima
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Pasal 49
(1) Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi
yang memerlukan tanah setelah :
a. Pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak menerima ganti
kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
telah dilaksanakan; dan/atau
b. Pembayaran ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(2) Instansi yang memerlukan tanah dapat mmulai melaksanakan kegiatan
pembangunan setelah sreah terima hasil pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 50
(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka penyediaan
fasilitas keselamatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j
atau pembangunan untuk kondisi/keadaan mendesak, dapat langsung
dilaksanakan pembangunanya setelah Penetapan Lokasi Pambangunan
Untuk Kepentingan Umum.
(2) Sebelum Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlabih dahulu disampaikan
pemberitahuan kepada pihak yang berhak.
Pasal 51
Dalam hal terdapat keberatan, gugatan, atau tuntutan atas pelaksanaan
pengadaan tanah,
Instansi yang
memerlukan tanah tetap dapat
melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50.
Pasal 52
Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah
diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Pengendalian Pertanahan
Pasal 53
(1) Lembaga pertanahan melakukan pengendalian pertanahan terhadap tanah
yang telah diperoleh Instansi.
(2) Pengendalian pertanahan sebgaiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan monitoring dan evaluasi atas penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah.
BAB V
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN USAHA SWASTA
Pasal 54
(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dilaksanakan oleh pihak
swasta baik orang perorangan maupun badan hukum.
(2) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 55
(1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan
melalui peralihan hak dengan cara jual beli, pelepasan, penyerahan, atau
cara lain atas dasar kesepakatan.
(2) Peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dihadapan
pejabat Lembaga Pertanahan.
Pasal 56
Peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditindaklanjuti dengan
pendaftaran tanah untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah.
Pasal 57
(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dilarang :
a. Melanggara prinsip-prinsip kepentingan umum;
b. Mengganggu fungsi pertanahan dan keamanan Negara;
c. Menguasai pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar
keseluruhan untuk kepentingan usahanya;
d. Mengakibatkan alih fungsi tanah pertanian produktif;
e. Menelantarkan tanahnya;

secara

f. Meagakibatkan menurunya kualitas lingkungan;
g. Mengakibatkan rusaknya atau hilangnya situs dan cagar budaya; dan
h. Menutup akses masyarakat terhadap wilayah public.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
sanksi administrative berupa pembatalan izin yang diberikan atau
pembatalan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 58
(1) Pemerintah mengatur luasan penguasaan tanah yang diperoleh melalui
pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta.
(2) Pemerintah mengatur luasan penguasaan tanah untuk kepentingan usaha
swasta yang berada di :
a. Pulau-pulau terluar;
b. Pulau-pulau kecil;
c. Wilayah perbatasan antar negara; dan
d. Wilayah pesisir.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luasan penguasaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
SUMBER DANA PENGADAAN TANAH
Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan
Pasal 59
(1) Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dana pengadaan tanah dapat meliputi dana perencanaan pengadaan
tanah, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah,
penyerahan hasil pengadaan tanah, pengendalian pertanahan, administrasi
dan pengelolaan pengadaan tanah, dan sosialisasi pengadaan tanah.
(3) Mekanisme pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum diatur dengan Peraturan Bersama Menteri yang mempunyai tugas di
bidang keuangan, Menteri yang mempunyai tugas di bidang perencanaan
pembangunan nasional, dan Pimpinan Lembaga Pertanahan.
Pasal 60
Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta bersumber dari
pendanaan swasta.
Bagian Kedua
Penyediaan dan Penggunaan Pendanaan
Pasal 61
Jaminan ketersediaan pendanaan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan
umum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 62
(1) Pembinaan dan pengawasan pengadaan tanah dilaksanakan oleh
Lembaga Pertanahan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pengadaan tanah.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 63
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, setiap orang wajib berhak :
a. Mengetahui rencana pelaksanaan pengadaan tanah; dan
b. Memperoleh informasi mengenai pengadaan tanah.
Pasal 64
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, setiap orang wajib mematuhi ketentuan
dalam pengadaan tanah.
Pasal 65
Dalam pengadaan tanah, masyarakat dapat berperan serta, antara lain :
a. Memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pengadaan tanah;
dan
b. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 66
(1) Pelepasan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki
oleh Instansi dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengelolaan barang milik Negara/daerah.
(2) Pelepasan obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai
oleh Instansi atau dikuasai/dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini,
(3) Pelepasan obyek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang
diberikan pelimpahan kewenangan untuk itu.
Pasal 67
(1) Pelepasan obyek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 tidak diberikan ganti kerugian, kecuali :
a. Obyek pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang
dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
b. Obyek pengadaan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
c. Obyek pengadaan tanah kas Desa.
(2) Ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40.
(3) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38.
Pasal 68
(1) Pelepasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 dan Pasal 67
dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Penetapan
Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
(2) Apabila pelepasan belum selesai dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tanahnya dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi
tanah Negara, dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi
kepentingan umum.
(3) Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :
a. Proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya
Undang-Undang ini dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum
berlakunya Undang-Undang ini;
b. Dalam hal proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a
terdapat sisa tanah yang belum selesai pengadaannya, maka dapat
diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
c. Peraturan pelaksanaan mengenai tata cara pengadaan tanah dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan
yang baru berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah diatur dengan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Pasal 71
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 72
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan
umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 73
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negar Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PARTIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ….. NOMOR ……

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …… TAHUN …….
TENTANG
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
I. UMUM
Pengadaan tanah untuk pembangunan selalu berada dalam kerangka
pembangunan nasional. Negara diwajibkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melaksanakan pembangunan guna
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Pengadaan tanah untuk pembangunan yang dijalankan Negara
sudah seharusnya sejalan dengan cita-cita keadilan, harus sejalan untuk
menuju cita-cita masyarakat yang sejahtera. Untuk itulah menjadi penting
jika pengadaan tanah harus diatur dengan undang-undang.
Sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara, pengadaan tanah
untuk pembanguan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang
terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Hukum tanah nasional. Dengan demikian pelaksanaan
pengadaan tanah harus sejalan dengan asas dan prinsip keadilan,
kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan,
kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat memiliki hak
privat dan Negara mempunyai hak public. Kewenangan public yang ada
pada Negara antara lain dipersonifikasikan dalam bentuk pengurusan,
pengaturan, pengelolaan dan pengawasan yang tertuang dalam pokokpokok pengadaan tanah, sebagai berikut :
1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk
kepentingan umum dan pendanaannya.
2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan, sesuai
dengan :
a. Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah masing-masing
Instansi yang memerlukan tanah ; dan
b. Rencana tata ruang wilayah atau rencana pembangunan nasional
dan daerah.
3. Pengadaan tanah dilaksanakan melalui perencanaan yang baik dengan
melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
4. Pelaksanaan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat.
5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan
pemberian ganti kerugian yang layak.
6. Pengadaan tanah untuk kepentingan usaha swasta dilakukan secara
langsung dan sukarela oleh pihak swasta yang memerlukan tanah
dengan pihak yang berhak.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan jaminan
penggantian yang layak kepada pihak-pihak yang berhak dalam proses
pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat
melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah hasil pengadaan
tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan
masyaraakt, bangsa dan Negara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kepastian” adalah memberikan kepastian
tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan
dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk
mendapatkan ganti kerugian yang layak.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa pengadaan
tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses
kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan pengadaan tanah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah dalam proses
pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah para pihak tanpa
unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keikutsertaan” adalah dukungan dalam
penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung sejak perencanaan sampai
dengan kegiatan pembangunan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa pengadaan
tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi
kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara
luas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah kegiatan
pembangunan
dapat
berlangsung
secara
terus
menerus,
berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa pengadaan
tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan
kepentingan masyarakat dan Negara.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Lembaga
Pertanahan setelah selesai perencanaan dan persiapan oleh Instansi.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Pengadaan tanah dilakukan mengacu pada rencana pembangunan
nasional dan daerah, apabila Rencana Tata Ruang Wilayah belum
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang
penataan ruang.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Fasilitas keselamatan umum antara lain tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahar, dan longsor.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kepentingan Umum lainnya”
antara lain ruang terbuka hijau.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Penyusunan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dapat dilakukan
secara bersama-sama oleh instansi yang memerlukan tanah bersama
dengan instansi teknis terkait, atau dapat dibantu oleh lembaga
professional yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah.
Ayat (2)
Studi kelayakan mencakup :
a. Survey sosial ekonomi;
b. Kelayakan lokasi;
c. Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan
masyarakat;
d. Perkiraan nilai tanah;
e. Dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat
dari pengadaan tanah dan pembangunan; dan
f. Studi lainnya yang diperlukan.
Pasal 19
Pemerintah Provinsi dilibatkan untuk pengadaan tanah lintas wilayah
kabupaten/kota.
Pasal 20
Pemberitahuan secara langsung antara lain melalui sosialisasi, tatap
muka, atau surat pemberitahuan.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Dalam konsultasi publik, Instansi yang memerlukan tanah menjelaskan
antara lain mengenai rencana pembangunan dan cara perhitungan
ganti kerugian yang akan dilakukan leh penilai.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan yang
disampaikan, menyampaikan secara tertulis disertai alasan dari yang

bersangkutan.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kajian atas keberatan rencana lokasi
pembangunan” adalah terbatas pada kajian atas dokumen yang
berkaitan dengan keberatan yang diajukan dari pihak yang berhak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kajian atas keberatan rencana lokasi
pembangunan” adalah terbatas pada kajian atas dokumen yang
berkaitan dengan keberatan yang diajukan dari pihak yang berhak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Pada dasarnya, Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum diterbikan setelah adanya kesepakatan lokasi rencana
pembangunan dari pihak yang berhak. Namun dapat juga berdasarkan
penetapan Menteri atau Gubernur, dalam hal terdapat pihak yang
keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan. Berdasarkan
penetapan Menteri atau Gubernur, Penetapan Lokasi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum harus mendasarkan pada penetapan
tersebut, misalnya dalam penetapan memutus menerima alasan pihak
yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, maka
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat
dalam bentuk penyesuaian atau perubahan sebagian rencana lokasi
pembangunan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Pemerintah Provinsi dilibatkan dalam hal pengumuman penetapan
lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, apabila lokasi rencana
pembangunan lintas wilayah kebupaten/kota.
Pengumuman dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik
lokal atau nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Pengadaan tanah pada prinsipnya di laksanakan oleh Lembaga
Pertanahan, yang dalam pelaksanaanya dapat mengikutsertakan atau
berkoordinasi
dengan
pemerintah
provinsi
atau
pemerintah
kabupaten/kota.
Ayat(2)
Yang dimaksud dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam
ketentuan ini misalnya rumah yang dimanfaatkan sebagai toko, tanpa
mengubah penggunaan tanah tersebut sebagai tempat tinggal. Dalam
hal ini, penggunaan tanah dimaksud adalah rumah,sedangkan
pemanfaatan tanahnya adalah perdagangan.
Pasal 32
Ayat(1)
Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui pihak yang
berhak dan obyek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi
trsebut memuat daftar nominatif pihak yang berhak dan obyek
pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi nama, alamat, dan
pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Obyek pengadaan
tanah meliputi letak, luas, status, dan jenis penggunaan dan
pemanfaatan tanah.
Ayat(2)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat(1)
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah
ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.
Ayat(2)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Yang dimaksud dengan ”kerugian lain yang dapat di nilai” adalah
kerugian non fisik yamg dapat di nilai dengan uang, misalnya kerugian
karena kehilangan usaha/pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya
alih profesi dan nilai atas properti sisa.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Yang dimaksud dengan “tidak lagi dapat difungsikan” adalah bidang
tanah yang tidak lagi dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan
dan penggunaan semula, misalnya rumah hunian karena terbagi
sebagian tidak lagi dapat dipergunakan sebagai rumah hunian.
Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang menguasai/memiliki

tanah dapat meminta untuk dapat diberikan ganti kerugian atas seluruh
tanahnya.
Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “permukiman kembali” adalah proses kegiatan
penyediaan tanah pengganti kepada pihak yang berhak ke lokasi lain
sesuai kesepakatan dalam proses pengadaan tanah.
Huruf d
Bentuk lain yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan misalnya
penyertaan modal (saham), atau obligasi.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sebagai pertimbangan dalam memutus putusan atas besaran ganti
kerugian dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untuk
didengar pendapatnya (second opinion) sebagai pembanding atas
penilaian ganti kerugian.
Ayat (3)
Putusan Pengadilan Negeri atas besaran ganti kerugian mengikat para
pihak, bagi instansi wajib untuk melaksanakan isi putusan sedangkan
pihak yang mengajukan keberatan wajib menerima isi putusan.
Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama ini mempunyai kekuatan
hukum yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan
upaya hukum biasa.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung
kepada yang berhak
atas ganti kerugian. Apabila ang berhak
berhalangan karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain
atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu
orang yang berhak atas ganti kerugian.
Yang berhak antara lain :
a. Pemegang hak atas tanah;
b. Pemegang hak pengelolaan;
c. Nazhir, untuk tanah wkaf;
d. Pemilik tanah milik adat;
e. Masyarakat hukum adat;
f. Peihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik;
g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
h. Pemilik bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan
dengan tanah.
Pada ketentuannya ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak atas
tanah. Untuk Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang berada di atas
tanah yang bukan miliknya, maka ganti kerugian diberikan kepada

pemegang Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas bangunan,
tanaman, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang
dimiliki atau dipunyainya, sedangkan ganti kerugian atas tanahnya
diberikan kepada pemegang Hak Milik atau Hak Pengelolaan.
Ganti kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah
pengganti, pemukiman kembali atau bentuk lain yang disepakati oleh
masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Pihak yang menguasai tanah Negara yang dapat diberikan ganti kerugian
adalah pemakai tanah Negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya bekas pemegang
hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau
memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah
Negara berdasarkan sewa-menyewa,atau pihak lainnya yang
menggunakan atau memanfaatkan tanah Negara bebas dengan tidak
melanggar ketentuan peraturan perundnag-undangan.
Yang dimaksud “pemegang dasar penguasaan atas tanah” adalah pihak
yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah
yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beli atas hak atas
tanah atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikat, dan
pemegang surat izin menghuni.
Bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah
yang belum
atau tidak dipunyai dengan hak atas tanah, ganti
kerugiannya diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada prinsipnya penerima ganti kerugian setelah melakukan pelepasan
hak harus segera meninggalkan dan meosongkan tanahnya, sehingga
pembangunan fisik dapat segera dilaksnakan. Namun untuk memberikan
rasa keadilan maka kepada yang bersangkutan diberikan waktu yang
cukup untuk meninggalkan dan mengosongkan tanahnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kondisi/keadaan mendesak” adalah apabila
dibutuhkannya tanahs ecara cepat, antara lain akibat terjadinya bencana
alam, perang, dan wabah penyakit.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengendalian pertanahan” dalam ketentuan ini
adalah dalam rangka memastikan bahwa penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diberikan sesuai dengan
sifat dan tujuan pemberian haknya, serta tidak dimaksudkan sebagai
kegiatan pengelolaan barang milik Negara/daerah yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Negara/daerah.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan antara lain
ketentuan mengenai izin Lokasi.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Huruf a
Melanggar prinsip-prinsip kepentingan umum, misalnya tanahnya
dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk
kepentingan pribadiny dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Huruf b
Mengganggu fungsi pertanahan dan keamanan Negara, misalnya
mengganggu fungsi instalasi radar militer.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Pada prinsipnya penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan
tertutupnya penggunaan tanah dari segi fisik yang terkurung atau
tertutupi oleh tanah yang bersangkutan, misalnya akses masyarakat
atas fasilitas sarana dan prasarana seperti jalan yang layak, saluran
pembuangan air dan lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
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