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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

 

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu unsur 

utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia sepanjang masa 

dengan tujuan untuk dipergunakan bagi  tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat 

yang terbagi secara adil dan merata1. 

Kebijakan dalam bidang pertanahan didasarkan pada pasal 33 UUD Negara 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran/kesejahteraan rakyat. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam UU No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dimana dalam pasal 2 ayat 

(1) disebutkan bahwa : atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD Negara Tahun 

1945 dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 : bumi, air dan ruang angkasa 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai 

oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

Dalam kaitannya dengan hak menguasai oleh negara tersebut, pasal 2 ayat (2), 

mengatakan bahwa : Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) memberi 

wewenang untuk : 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan, persediaan dan 

pemelihara bumi, air dan ruang angkasa; 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 

bumi; air dan ruang angkasa; 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 

perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Dalam pengertian hukum, tanah adalah permukaan bumi2 Adapun Hak Tanah 

adalah bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah : Hak Bangsa; Hak 

                                                   
1 Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Tahun 1945. 
2 Pasal 4 UUPA 



 2

Munguasai  dari negara, Hak Ulayat, Hak Pengelolaan ; Wakaf dan Hak-hak atas tanah 

(Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai) dan Hak-hak atas tanah 

yang bersumber pada hukum adat masyarakat hukum adat setempat3. 

Oleh karena tanah digunakan atau diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan yang 

nyata maka penyediaan, peruntukan, penguasaan, pengelolaan/penggunaan dan 

pemeliharaannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan 

pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak 

yang mengelola tanah negara, terutama golongan  petani  dengan tetap mempertahankan 

kelestarian, kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Peran Hukum Tanah Nasional (HTN) dalam pembangunan belum sepenuhnya 

sempurna, namun pada kenyataanya Hukum Tanah Nasional (HTN) juga telah berhasil 

memberikan dukungan pada kegiatan pembangunan  dalam segala bidang dalam 

penyediaan dan pengelolaan/pemanfaatan tanah yang diperlukan serta kepastian hukum 

dalam penguasaan dan pengelolaan/penggunaannya. 

Berbagai permasalahan yang timbul di bidang pertanahan itu menurut Maria SW 

Sumardjono4disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut : 

1. Di bidang hak atas tanah, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan sektoral 

dengan peraturan di bidang pertanahan membawa berbagai permasalahan yang 

berujung pada konflik pertanahan; 

2. Di bidang pengaturan penguasaan tanah terjadi hal-hal sebagai berikut; 

(a) Ketimpangan struktur penguasaan tanah pertanian; (b) Ketimpangan struktur 

penguasaan tanah non pertanian dan perkotaan; (c) Belum terselenggaranya 

penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan/pengelolaan dan pemanfaatan tanah 

(P4T) secara komprehensif dan sistematis; 

3. Di bidang penggunaan/pengelolaan dan pemanfaatan tanah : (a) Alih fungsi tanah 

pertanian ke non pertanian; (b) Ketidak seimbangan, pola Penggunaan Tanah antar 

                                                   
3 Budi Harsono,”Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional : Dalam hubungan dengan Tap MPR RI No. 
IXMPR/2001, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Trisakti, 2002), hlm. 3. 
4 Maria SW. Sumardjono, “ Permasalahan Hutan (di atas tanah Hak) Ulayat, Makalah pada Seminar Hak-hak 
masyarakat Hukum Adat, Melayu Riau ttg Hutan Tanah Ulayat”, diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau, 
Pekan Baru, Tgl 26-28 Feb. 2005 tanpa halaman. 
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wilayah; (c) Ketidak sesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang 

wilayah; 

4. Di bidang pengukuran, pemetaan, pendaftaran dan sistem informasi pertanahan : (a) 

Kurangnya infrastruktur pengukuran dan pemetaan kadastral; (b) Terbatasnya dana 

untuk membayar percepatan penfaftaran tanah; dan (c) Belum terciptanya sistem 

informasi pertanahan yang menyeluruh dan terpadu. 

Sedangkan permasalahan lainnya adalah kelembagaan pertanahan yang efektif 

dan efisien belum sempurna. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka menghadapi era 

globalisasi dan mendukung kebijakan desentralisasi atau pemberian otonomi kepada 

daerah, maka dalam hal ini memerlukan pengkajian yang komprehensif terhadap 

berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga terkait dengan bidang pertanahan 

terutama yang terkait dengan pengelolaan tanah. 

Pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang 

pertanahan terutama dengan yang berkaitan dengan pengelolaan tidak dapat dilepaskan 

dari kiaitannya antara UU di Bidang pertanahan dengan UU di bidang lainnya. 

Hal ini dapat diamati dengan lahirnya berbagai UU sektoral seperti UU Pokok 

Kehutanan (UU No. 5 Tahun 1967) yang direvisi dengan UU No. 41 Tahun 1999, UU 

Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967) , UU Perikanan (UU No. 9 Tahun 1985) 

telah direvisi dengan UU No. 31 Tahun 2004), UU Pengairan (UU No. 11 Tahun 1974), 

yang telah direvisi dengan UU No. 7 Tahun 2004 ttg Sumberdaya air) dan lain-lain. 

Secara kelembagaan pengelolaan tanah negara termasuk tanah terlantar dan tanah 

kritis dikelola/ditangani oleh Lembaga BPN RI., yaitu melalui Direktorat Pengelolaan 

Tanah Negara yang merupakan bagian dari DEPUTI IV Bidang Pengendalian pertanahan 

dan pemberdayaan masyarakat. Direktorat ini  secara umum mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan tanah negara, 

termasuk tanah terlantar dan tanah kritis. Direktorat ini mempunyai 4 (empat ) 

subdirektarat pengelolaan tanah negara yang masing-masing secara khusus memliki 

fungsi dan tugas. Diantaranya adalah subdirektorat pengelolaan tanah negara bebas dan 

bekas kawasan; Subdirektorat pengelolaan tanah negara bekas hak; Subdirektorat 

pengelolaan tanah terlantar, Dan subdirektorat pengelolaan tanah kritis. 



 4

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pembaharuan hukum 

nasional serta terciptanya sistem hukum nasional perlu melakukan kegiatan pengkajian 

terhadap permasalahan-permasalahn hukum secara terus menerus, mendalam, dan terarah 

mencakup berbagai bidang; salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan 

“Pengelolaan Tanah Negara bagi Kesejahteran Rakyat. 

B. Permasalahan 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana ruang lingkup kewenangan BPN RI dalam pengelolaan Tanah Negara 

termasuk Tanah Terlantar dan Tanah Kritis ? 

2. Bagaimana landasan operasional/kebijakan hukum terhadap pengelolaan tanah  

negara, termasuk tanah terlantar dan tanah kritis? 

C. Tujuan Pengkajian 

Tujuan kegiatan pengkajian adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi dan mengiventarisasi permasalahan yang ada menyangkut 

kelembagaan pengelolaan tanah negara bagi kesejakteraan rakyat serta peraturan 

terkait lainnya, selanjutnya menganalisisis permasalahan dan peraturan terkait 

lainnya serta kelembagaannya; 

2. Untuk mengetahui  landasan operasional/kebijakan hukum terhadap pengelolaan 

tanah negara 

3. Untuk memberikan rekomendasi atau masukan penyempurnaan dan pembaruan 

UU yang berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan tanah negara bagi 

kementrian teknis. 

D. Kegunaan Pengkajian 

Dari hasil pengkajian ini : 

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian teknis dalam kebijakan 

hukum yang berkaitan dengan pengelolaan tanah negara 

2. Diharapkan masyarakat dan praktisi hukum, pihak pemerhati hukum serta yang 

berkepentingan dengan hukum dapat menambah pemahamannya terhadap 

perkembangan pengaturan pengelolaan tanah negara 
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E. Kerangka Konsepsional dan Kerangka Teory (Teori Kepemilikan Tanah)5 

1. Kerangka Konsepsional 

Dalam penelitian ini, kerangka konsepsional teori yang digunakan adalah 

teori kepemilikan tanah ‘de facto-de jure’, yang alih bahasa Indonesianya disebut 

teori ‘anggapan-nyata-hukum’6. Teori kepemilikan tanah ini, oleh Herman 

Soesangobeng,  diciptakan  untuk  menggantikan  dua  teori  kepemilikan  tanah 

yang hingga kini masih digunakan  di Indonesia.  Kedua teori itu, adalah teori 

kepemilikan Hukum Perdata Belanda ‘Nederlandsch Burgerlijk Wetboek’ (NBW), 

yang  melalui azas konkordansi, diterapkan di Hindia Belanda dengan sebutan 

Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  disingkat  KUHPIndonesia 

(KUHPInd.)7.  Teori  kepemilikan  tanah  NBW/KUHPInd.  itu,  mengenal  konsep 

hukum hak milik mutlak ‘pribadi’ (privaat eigendom} dan Negeri/Negara sebagai 

pemengang hak milik mutlak tertinggi (dominium eminens), yang disebut ‘overige 

van den lande8. Akan tetapi untuk penegakkan hak kepemilikan ‘eigendom’ 

tertingginya Negeri/Negara Belanda atas seluruh tanah di pulau Jawa, terdapat 

kesulitan  hukum  untuk  ditegakkan  di  luar  bekas  ‘tanah  taklukkan’ 

(geconquesteerd  grond) Jakarta milik VOC9. Jadi setelah bubarnya VOC, dan 

pendakuan  daerah-daerah  di  luar  Jakarta  (Jacatra),  tidak  dilakukan  melalui 

‘perang penaklukan’ (geconquesteerd oorlog), menyebabkan Negeri/Negara 

Belanda tidak bisa secara otomatis mendaku (mengklaim) tanah-tanah di luar 

Jakarta (Jacatra), adalah juga milik langsung Negeri/Negara Belanda.  . 

Untuk mengatasi kesulitan hokum bagi pemilik tanah Negeri/Negara Belanda 

itu, parlemen di Negeri Belanda, memberlakukan Undang-Undang Agraria 1870 

(Agrarische Wet 1870). Tetapi undang-undang Agraria 1870 itu, tidak langsung 

memuat ketentuan tentang hak kepemilikan tanah oleh Negeri/Negara Belanda di 

                                                   
5 Herman Soesangobeng, “Kerangka Konsepsional dan Teori Kepemilikan Tanah” Bagian makalah disampaikan 
dalam tim Pengkajian Hukum  Hukum Tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Negara “, periode 
anggaran tahun 2012 
6 Herman Soesangobeng, “Filosofi, azas, ajaran dan teori Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Indonesia, 
Jakarta : Dalam proses penerbitan, Bab V., hlm. 147-173. 
7 R. Soepomo, “Sistem Hukum di Indonesia: Sebelum Perang Dunia II”, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991, 
hlm. 131 
8 Cf. Lihat Diagram No. 2 Dalam Herman Soesangobeng, Ibid, hlm.74 
9 Tanah milik VOC dimiliki setelah perang penaklukkan Bupati Jakatra pada 1619, loalu diklaim oleh Gubernur 
Jenderal (GG) Jan Pieterszoon Coen, dengan Resolusi 29 Maret 1620, meliputi daerah seluas sebelah Timur sampai 
sungai Citarum, ke Barat sampai sungai Cisadane, Utara sampai pulau-pulau di laut jawa, dan selatan sampai 
Samudra Hindia. (R.Supomo dan R. Djokosutono, Sejarah politik Hukum Adat 1609-1848 : Dari Zaman Kompeni 
Sehingga Tahun 1848, Jakarta : Penerbit Djambatan, hlm. 4) 
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daerah jajahan pulau Jawa. Karena isinya undang-undang Agraria 1870, tidak 

boleh memuat  norma yang bertentangan  dengan norma dasar Hukum 

Pertanahan dan Keagrariaan NBW/KUHPInd. Undang- Undang   NBW/KUHPInd.   

itu,  sudah   diberlakukan   dalam   seluruh   wilayah kekuasaan VOC sejak 1621, 

atas perintah Heeren XVII tanggal 4 Maret 162110. Maka  untuk  perolehan  

perolehan  sewa  tanah,  bagi  hubungan  keagrariaan dengan hak ‘erfpacht’, pun 

hanya berlaku selama maksimal 20 tahun. Ketentuan hukum persewaan tanah 

NBW/KUHPInd. inilah yang digunakan Van den Bosch pada  1830,  untuk  

mengembangkan  usaha  perkebunan  kopi  oleh  Negara Belanda dan dikenal 

sebagai ‘tanam paksa’ (Cultuurstelsel) di pulau Jawa11. 

Kesulitan lain dalam menciptakan dasar hukum hak milik (eigendom) 

Negeri/Negara Belanda untuk pulau Jawa, adalah pada bentuk dan tempat 

rumusannya, agar tidak bertentangan dengan azas dan ajaran hukum 

NBW/KUHPInd.   Sebab   sekalipun   pasal   2  Agrarische   Wet   1870   sudah 

mensyahkan kewenangan Pemerintah, dhi. Gubernur Jenderal-GG, untuk 

memberikan  hak  agraria  persewaan  tanah  dengan  hak  ‘erfpacht’  selama  75 

tahun;   namun,   ketentuan   itu  tidak   bisa   sertamerta   ditegakkan,   selama 

kedudukan hukum Negeri/Negara Belanda, belum menjadi pemilik mutlak 

(eigenaar) atas seluruh tanah di pulau Jawa. Untuk mengatasi kesulitan hukum 

itu,  Parlemen  Belanda  sepakat,  bahwa  bentuk  hukumnya   adalah  sebuah 

‘pernyataan’ (verklaring) sepihak12. Tempatnya pernyataan itu, cukup dalam satu 

pasal khusus pada penjelasan Agrarische Wet 1870 yang dinamakan ‘Keputusan 

Agraria’ (Agrarisch Besluit 1870); melalui sebuah ‘Keputusan Raja’ yang disebut 

‘Firman Raja’ (Koninklijk Besluit 1870) 

Pernyataan sepihak itu, dirumuskan dalam pasal 1 Keputusan Agraria, yang 

menyatakan bahwa “semua tanah yang tidak dibuktikan ada hak ‘eigendom’ (milik 

mutlak pribadi) atasnya oleh orang lain, adalah ‘domein’ (milik mutlak) Negara” 

(saduran bebas penulis).  Rumusan  pernyataan  inilah  yang selanjutnya   disebut  

                                                   
10 R. Soepomo dan R. Djokosutono, Ibid. hlm. 23 
11 R.Soepomo dan R. Djokosutono, “Sejarah Politik Hukum Adat : Masa 1848-1928,”, Jakarta : Penerbit 
Djambatan, 1954, hlm. 66-67. 
12 Penjelasan HWJ. Sonius, pakar Hukum Agraria pada Rijks Universiteit, dalam diskusi dengan penulis di 
Amsterdam pada 1974. 
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teori  ‘domeinverklaring’   atau  ‘domein  theorie13   tentang ‘pernyataan hak 

kepemilikan mutlak’ Negeri/Negara Belanda atas seluruh tanah di pulau Jawa; 

kecuali, tanah-tanah dalam wilayah kekuasaan Raja-Raja Jawa yang disebut 

‘Vorstenlanden’14. Melalui teori pernyataan ‘domein’ Negeri/Negara ini, 

Negeri/Negara Belanda menyatakan dirinya secara sepihak, menjadi ‘pemilik 

sebenarnya’  (originair  eigenaar)  dengan  kekuasaan  pemilikan  tertinggi  dan 

mutlak (dominium eminens) atas seluruh tanah di daerah jajahannya di pulau 

Jawa; kecuali, atas tanah yang secara syah dikuasai dengan hak milik mutlak 

pribadi  (privaat  eigendom-  R.v.E)  oleh orang  warga  negara  Belanda,  disertai 

bukti  kepemilikan   berupa  ‘acte  van  eigendom’   (A.v.E).  Berdasarkan   teori 

‘domeinverklaring’ itu, Gubernur Jenderal sebagai wakil Negeri/Negara Belanda 

di  daerah  jajahan,  berkuasa  dan  berwenang  memberikan  tanah  dengan  hak 

sewa agraria ‘erfpacht’ selama 75 tahun kepada para pengusaha perkebunan 

besar Belanda, bahkan menjual tanah yang tidak luas kepada warga Negara 

Belanda lainnya. Pemberian tanah dengan hak ‘erfpacht’ 75 tahun itu pun, 

berdasarkan pasal 4 Agrarische Wet (AW) 1870 jo 9 Agrarische Besluit (AB) 

1870, bilamana secara khusus diminta oleh pemohon hak ‘erfpacht’. 

 

Pribadi  hukum  warga  Negara  Belanda  yang  tinggal  di  daerah  jajahan 

(pulau Jawa-Madura), baru diakui hak kepemilikan ‘eigendom’-nya, apabila bisa 

membuktikannya  dengan surat bukti tertulis yang disebut ‘acte van eigendom’ 

(A.v.E). Surat akta mana, dibuat oleh Notaris Belanda, berdasarkan keputusan 

Hakim Pengadilan Negeri untuk orang Belanda (Raad van Justitie), tentang 

penetapan  ‘hak  kebendaan’  (zakelijk  recht)  atas  bidang  tanah  yang  dimiliki 

pribadi hukum (orang = corpus-Lat.) yang membeli tanah milik Negeri/Negara 

Belanda.  Pemilikan  tanah  milik  mutlak  (absolut)  pribadi  (privaat  eigendom) 

Belanda itu, hanya bisa diperoleh melalui pembelian tanah (grond verkopen) atas 

tanah milik Negeri/Negara  Belanda dari Pemerintah Jajahan (Gouvernement). 

 Sedangkan untuk hak  agrarian atas tanah milik Negeri/Negara Belanda hanya 

                                                   
13 R. Soepomo, “ Sistem Hukum Indonesia : Sebelum Perang Dunia II, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991, hlm. 
128-129. 
14 Cf.B. Ter Haar, Bzn. Beginselen en stelsel van het adatrecht, Groningen-Batavia: J.B. Wolters’, 1941, hlm.76-
78. 
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diberikan ijin (verguning) penggunaan tanah15, berdasarkan keputusan pejabat 

Departemen Dalam Negeri Belanda (Binnenlands Bestuur). 

Konsep  kepemilikan  tanah  oleh  Negeri/Negara  Belanda  inilah  yang 

disebut ‘tanah Negeri’ atau ’tanah Negara’ oleh Nols Trenite16  dengan makna 

hak ‘milik Negeri/Negara’ Belanda. Istilah ‘tanah milik Negeri/Negara’ itu sejak 

1870 disebut ‘Landsdomein’ (tanah milik Negeri Belanda), kemudian setelah 

terbentuknya Negara Hindia Belanda pada 1925 berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Hindia Belanda (Indisch Staatsregeling-IS 1925), maka sebutan 

tanah ‘milik Negeri’  pun berubah menjadi  ‘Staatsdomein’  (tanah milik Negara 

Belanda)17  Pengertian ‘milik’ (eigendom) itu, adalah kepemilikan mutlak yang 

diatur dalam NBW/KUHPInd. sebagai dasar hukum nasional dari Hukum 

Pertanahan dan Keagrariaan Perdata Belanda. Demikianlah lahir istilah ‘tanah 

milik Negeri’ (Landsdomein) dan ‘tanah milik Negara’ (Staatsdomein) Belanda di 

Indonesia. Istilah bahasa Hukum Agraria kolonial Belanda ini, diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan singkatan ‘tanah Negara’, 

sehingga arti dan makna ‘milik Negeri/Negara Belanda’ menjadi kabur bahkan 

dihilangkan. 

Pemahaman dan penggunaan konsepsi hukum Pertanahan dan 

Keagrariaan NBW/KUHPInd yang ditegakkan di Indonesia itu sangat merugikan 

hak dan kepentingan hokum maupun kehidupan social ekonomi orang Indonesia. 

Pemahaman dan penggunaan konsepsi Hukum Pertanahan dan 

Keagrariaan NBW/KUHPInd. yang ditegakkan di Indonesia itu sangat merugikan 

hak   dan  kepentingan   hukum   maupun   kehidupan   sosial-ekonomi   orang 

Indonesia. Karena dalam struktur system hokum selama kolonialisme Belanda, 

orang Indonesia sebagai penduduk asli, disebut orang Bumi Putra (Inlanders). 

Penduduk Bumiputra, adalah mereka yang menduduki dan menguasai tanah milik 

Negeri/Negara Belanda berdasarkan Hukum Adat setempat. Mereka tidak diakui 

Hak kepemilikan tanahnya dan tidak berhak menjadi pemilik tanah dengan hak milik 

                                                   
15 R.Kranenburg en W.G.Vegting, Inleiding in het Nederlands Administratief recht, Haarlem: Tjeenk Willink, 
1941 
16 G.J. Nols Trenite, Inleiding tot de Agrarische Wetgeving van het Rechtstreek Bestuurd Gebied van 
Nederlandsch-Indie, Weltevreden: Landsdrukkerj, 1920.; jo. GWJ. Nols Trenite, “Domeinbeginsel en 
Erfpachtscontracten”, Dalam inndisch Genootschap: Jaarvergadering van 8 Mei 1930, s’Gravenhage; Martinus 
Nijhoff, 1930. 
17 Cf. Dirman, Perundang-undangan Agraria di seluruh Indonesia, Jakarta: J.B. Wolters, 1958 
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Belanda ‘eigendom’. Penduduk Bumiputra, hanya diakui sebagai ‘penggarap’ 

(bewerkerrs) tanah milik Negeri/Negara Belanda. Maka tanah ‘milikNegeri/Negara 

Belanda di Indonesia pun, lalu dibedakan dalam dua jenis yaitu tanah milik 

negeri/Negara bebas’ (vrj Lands/Staatsdomein) dan ‘tidak bebas’ (onvrj 

Lands/Staatsdomenin). 

Tanah milik Negeri/Negara bebas, adalah tanah-tanah yang tidak dikuasai 

dan diduduki penduduk orang Bumiputra berdasarkan hak-hak Hukum Adatnya, 

yaitu tanah-tanah yang secara umum oleh Pemerintahan kolonial Belanda, 

dinyatakan sebagai tanah ‘di luar’ wilayah/kawasan desa (buiten dorps gebied). 

Adapun tanah milik Negeri/Negara tidak bebas, adalah tanah-tanah yang sudah 

dikuasai,   diduduki   dan   digunakan   serta  dimanfaatkan   secara   nyata   oleh 

penduduk  orang  Bumiputra  berdasarkan  Hukum  Adatnya.  Tanah-tanah  yang 

tidak  secara  nyata  langsung  diduduki,  dikuasai,  dan  dimanfaatkan  penduduk 

Bumiputra, yang tampak sebagai hutan belukar, oleh Nols Trenite18 ditafsirkan 

sebagai daerah ‘di luar’ wilayah atau kawasan desa, sesuai dengan ketentuan 

pasal  3 Agrarische  Wet  1870.  Tanah-tanah  Negeri/Negara  tidak  bebas  yang 

berada ‘di luar’ wilayah atau kawasan desa itu, wujud nyatanya adalah tanah- 

tanah yang sudah secara nyata digarap penduduk Bumiputra, dibangun dengan 

bangunan rumah tetap, sawah ladang yang dikerjakan secara tetap, tanah 

pangonan, kolam ikan atau lubuk/situ penangkapan ikan.  Selain tanah dengan 

tanda-tanda fisik tersebut, oleh Nols Trenite19, dikategorikan sebagai daerah atau 

wilayah tanah hutan belukar (woeste grond). Tanah ‘hutan belukar’ itulah yang 

merupakan tanah milik Negeri/Negara Belanda yang bebas (vrij 

Lands/Staatsdomein); sehingga Negeri/Negara Belanda bebas memberikan atau 

menyewakan tanahnya dengan hak agraria ‘erfpacht’ Belanda. 

Dalam praktek penggunaan istilah ‘tanah Negara’ sebagai bahasa Hukum 

Agraria colonial Belanda itu, oleh Nols Trenite, diajarkan kepada para pejabat 

pegawai Pamong Praja Hindia Belanda (Binnenlandsch Bestuurd Ambtenaar), 

untuk menggunakan acuan sebagai indicator utama yaitu, tanah’ hutan belukar’ 

(woeste grond). Satu istilah bahasa Hukum Adat, yang dipinjam Nols Trenite dari 

                                                   
18 GJ. Nols Trenite, Inleiding tot de Agrarische Wetgeving van het Rechtstreek Bestuurd Gebied van Nederlandsch-
Indie, op.cit. 
19 GJ. Nols Trenite, “Domeinbeginsel en Erfpachtscontracten”, ibid. 
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Van Vollenhoven20, namun dengan tujuan penggunaan yang berbeda yaitu untuk 

menegakkan  teori  ‘domeinverklaring’  baik  di  Jawa-Madura  sebagai  daerah 

‘kekuasaan langsung’ (Rechtstreek Gebied) maupun di daerah luarnya yang 

disebut daerah kekuasaan ‘tidak langsung’. (niet Rechtstreek Gebied). Daerah 

wilayah ‘Vorstenlanden’ di pulau Jawa, dikategorikan sebagai daerah kekuasaan 

Gubernemen (Gouvernement) ‘tidak langsung’. Maka hubungan perolehan 

tanahnya,  hanya  bisa  dilakukan  melalui  hubungan  perjanjian  ‘kontrak’  sewa 

tanah (grondhuuren) berdasarkan NBW/KUHPInd., dengan Raja-Raja atau para 

Bupati Jawa, untuk mendapatkan hak penggunaan Agraria saja. 

Artinya, kekuatan hukum berlakunya hak kepemilikan mutlak (dominium 

eminens)  Negeri/Negara  Belanda  atas tanah-tanah  dalam  wilayah kekuasaan 

Raja-Raja Jawa (Vorstenlanden), hanya berlaku secara ‘relatif’ (relatief kracht). 

Maka Negeri/Negara Belanda, hanya berkuasa sebagai ‘pemilik anggapan’ 

(vermoedelijk  eigenaar)  dalam  ‘kemutlakan  hak milik anggapan’  (vermoedelijk 

recht van eigendom)21  saja, atas tanah-tanah dalam wilayah kekuasaan Raja- 

Raja Jawa. Dengan  emikian, perolehan tanah oleh Pemerintah maupun 

Pengusaha  Belanda  di  daerah  Vorstenlanden,  hanya  bisa  dilakukan  melalui 

perjanjian ‘kontrak’ persewaan tanah untuk jangka waktu paling lama 20 tahun 

bagi hubungan keagrariaan Belanda. Sedangkan kekuasaan serta kewenangan 

mengurus (beheersen recht) serta kepemilikan mutlaknya, tetap berada dalam 

kekuasaan Raja-Raja Jawa sendiri. Karena Negeri/Negara Belanda, tidak pernah 

melakukan  ‘perang  penaklukkan’  (geconqusteerd  oorlog)  terhadap  Raja-Raja 

Jawa. 

Meskipun demikian, untuk mensyahkan berlakunya teori kepemilikan 

Negeri/Negara ‘domeinverklaring’, ahli hokum Belanda, menggunakan ‘teori fiksi’ 

(fictie theorie) hokum dengan anggapan fiktif, bahwa Raja Jawa sudah ditaklukkan, 

sehingga Negeri/Negara Belanda pun syah berhak menjadi pemilik tanah tertinggi. 

                                                   
20 C. Van Vollenhoven, De Indonesier en zijn grond, Leiden: E.J. Brill, 1919, dan C. van Vollenhoven, 
Miskeningen van het adatrecht: Vier voordrachten aan den Nederlandsch-Indische Bestuursacadmie, Leiden: 
E.J. Brill, 1909 
21 Cf. GJ. Nols Trenite, “Domeinbeginsel en Erfpachtscontracten”, Dalam Inndisch Genootschap: Jaarvergadering 
van 8 Mei 1930, s’Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1930, hlm. 95-111; Cf. J.H.A. Logemann, “ Domeinbeginsel en 
Erfpachtscontracten”, Dalam Inndisch Genootschap: Jaarvergadering van 8 Mei 1930, s’Gravenhage: Martinus 
Nijhoff, 1930, hlm. 84-94 



 11

Sebab  berdasarkan  laporan  panitia  penyelidik  agraria  dalam ‘Eindresume’22  

maupun laporan Mackenzie tentang hubungan Raja dan Bupati di daerah 

Vorstenlanden, dilaporkan bahwa Raja Jawa adalah pemilik sebenarnya atas 

tanah, sedangkan Rakyatnya hanya menjadi pemakai tanah. Maka setelah Raja 

Jawa di Jacatra ditaklukkan pada 1619 dan Sultan Banten diturunkan dari tahtanya 

sehingga Banten dinyatakan menjadi ‘domein’ Raja Belanda,  berarti tanah-

tanahnya  pun menjadi milik mutlak Negeri/Negara Belanda. Akan tetapi karena 

kenyataannya tidak ada perang penaklukkan di luar wilayah VOC, maka kekuatan  

berlakunya  teori  fiksi itu hanyalah  abstrak  saja.  Karena  itu,  secara konsepsi 

hukum (juridisch begrip), baik NBW/KUHPInd. maupun Agrarische Wet 1870 serta 

Agrarisch Besluit 1870 serta pasal 51 Indische Staatsregeling, tidak berlaku penuh 

dan mutlak di dalam wilayah kekuasaan Raja-Raja Jawa. 

Filosofi, azas, ajaran dan teori kepemilikan tanah NBW/KUHPInd.  yang 

ditegakkan kolonialisme Belanda bagi kepentingan Agrarianya itu, terbukti masih 

tetap dianut dan ditegakkan oleh pejabat penyelenggara Negara RI, sekalipun 

telah dicabut oleh UU No. 5/1960 (UUPA 1960). Kerangka pemikiran dengan 

logika dan penafsiran Hukum Pertanahan serta Keagrariaan kolonial Belanda itu, 

seharusnya diganti dengan teori kepemilikan yang bersumber pada Hukum 

Pertanahan dan Keagrariaan Adat Indonesia (beschikkingsrecht) dan ditafsirkan 

kembali sesuai dengan filosofi hukum Pancasila serta UUD 1945. Akan tetapi, 

karena filosofi, azas, ajaran dan teori hukum NBW/KUHPInd. masih tetap 

ditegakkan sebagai norma hukum positif terhadap Rakyat yang kini secara 

konstitusional UUD 1945 adalah WNI, maka penegakkan UUPA 1960 menjadi 

sangat merugikan Rakyat/WNI. 

Padahal berdasarkan teori hokum Pertanahan dan keagrariaan Adat 

Indonesia (beschikkingsrecht), warga masyarakat hokum adapt sebagai Rakyat, 

adalah pemilik sebenarnya atas tanah dalam ‘wilayah kekuasaan’ 

(beschikkingsgebied)-nya ‘masyarakat hokum adat’ (rechtsgemeenshappen). Maka 

setelah Rakyat masyarakat hukum adat yang bersatu dan berjuang memerdekakan 

diri serta membentuk Negara Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI), mereka pun 

                                                   
22  R. Ardiwilaga, “Hukum Agraria Indonesia: Dalam teori dan praktek”, Bandung-Jakarta: N.V. Masa Baru, lmn. 
119-120. 
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berubah status hukumnya menjadi WNI, berdasarkan pasal 28 UUD 1945. 

Dengan demikian, secara otomatis demi/karena hukum (van rechtswege), Rakyat 

sebagai WNI (Rakyat/WNI) adalah pemilik sebenarnya (originair  eigenaar-Bld.,  

dominium  eminens-Lat.)  atas  seluruh  tanah  dalam wilayah territorial NKRI. 

Namun penyelenggara Negara NKRI, tidak memehami kesalahan tafsiran hukum 

mereka, karena tidak pernah diajarkan teori pengganti NBW/KUHPInd.  Belanda,  

dengan  teori  Hukum  Pertanahan  dan  Keagrariaan Adat Indonesia yang sudah 

diterjemahkan kembali sesuai dengan filosofi hukum Pancasila dan norma dasar 

konsitusinal UUD 1945. 

Untuk mengatasi kekosongan teori hokum tentang hak kepemilikan tanah 

itu, disini diperkenalkan teori kepemilikan ‘anggapan-nya-hukum’ (de facto-de 

jure)23. Kerangka pemikiran konsep teori kepemilikan ini, dikembangkan dari dasar-

dasar teori kepemilikan tanah menurut Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Adat 

Indonesia (beschikkingsrecht) yang diterjemahkan kembali dengan tafsiran 

kontemporer, sesuai dengan filosofis dasar berbangsa dan bernegara Indonesia 

yaitu Pancasila dan UUD 194524 

Premis dasar teori ini, adalah Rakyat sebagai WNI (Rakyat/WNI) adalah pemilik 

sebenarnya atas tanah. Rakyat/WNI pemilik tanah sebenarnya itulah yang bersatu 

dan berjuang melawan penjajahan bangsa asing, sehingga berhasil mencapai 

kemerdekaan dan mendirikan Negara dengan landasan filosofi Pancasila serta 

konstitusi dasar UUD 1945. Karena itu, Rakyat/WNI adalah pemilik tanah 

sebenarnya (dominium eminens-Lat, originair eigenaar-Bld., original owner-

Ingg.). Negara (NKRI), adalah pengurus (beheerder) yang berkedudukan hokum 

sebagai ‘tuan’ (empunya) tanah disertai hak keperdataan ‘kepunyaan’ (jus 

possidendi), dengan kewajiban public untuk mengurus penyediaan, serta menjaga 

dan mengatur penggunaan maupun pemanfaatan tanah, agar hasilnya bias 

dinikmati Rakyat/WNI dengan tidak melanggar Hak-Hak Azasi WNI (HAWNI) 

sebagai pemilik tanah sebenarnya, termasuk memelihara kelestarian alam dan 

lingkungan hidupnya. Jadi kedudukan hokum Negara (NKRI) atas tanah 

berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 adalah bukan pemilik mutlak 

                                                   
23 Herman Soesangobeng, filosofi, Azas, Ajaran dan Teori Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Indonesia, Ibid., 
( Jakarta: Dalam proses penerbitan, 2012,) Bab VII, hlm…. 
24 Herman Soesangobeng, op.cit. 
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tertinggi’ (dominium eminens), melainkan pemegang kewajiban public untuk 

mengurus’ (beheren) dalam mengelola hubungan hak keagrariaan Rakyat/WNI 

sebagai pemilik tanah sebenanya. 

Jadi   konsepsional   teori   kepemilikan   tanah   ‘de  facto-de   jure’   ini 

mengatakan  bahwa,  berdasarkan  kedudukan  hukum  orang  (corpus)  sebagai 

WNI,  maka  otomatis  demi/karena  hukum  adalah  pemilik  tanah.  Kepemilikan 

karena kedudukan hukum Negara itu, disebut pemilik ‘anggapan’ (de facto in 

abstracto). Setalah orang (corpus) WNI, menduduki dan menguasai secara nyata 

bidang  tanah tertentu, maka hak kepemilikannya otomatis demi/karena  hukum 

berubah  menjadi  pemilik  ‘nyata’  (de  facto  in  concreto).  Selanjutnya,  setelah 

bidang tanah didaftarkan sesuai dengan peraturan hukum Negara RI, maka 

otomatis  demi/karena  hukum  hak  kepemilikannya  mendapatkan  pengakuan 

hukum Negara RI sehingga disebut kepemelikan ‘hak hukum’ (de jure). 

Kepemilikan ‘hukum’ (de jure) itu, tidak berarti bahwa sebelum didaftarnya hak 

kepemilikan ‘de facto’, adalah kepemilikan ‘bukan hukum’ alias ‘tidak syah’ 

(onrecht-Bld., illegal-Ingg.); melainkan kepemilikan ‘hukum’ (de jure) itu, hanya 

berarti dimilikinya surat bukti tertulis berupa ‘sertipikat hak milik’ (SHM) sesuai 

dengan sistim administrasi hukum pendafaran tanah dalam Hukum Pertanahan 

Negara RI. Sebab bukti utama untuk memastikan ‘akar dasar hak milik’ (root of 

the title) kepemilikannya, adalah pada kedudukan hukum orang (corpus) sebagai 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang secara Ketatanegaraan disebut Rakyat. 

Maka penentuan keabsyahan bukti hak milik seseorang, bukan pada ada- 

tidaknya  SHM,  melainkan  pada  bukti WNI atau  warga  Negara  asing  (WNA). 

Seorang  WNA,  tidak  berhak  menjadi  pemilik  tanah.  Mereka  hanya  berhak 

memiliki hak atas hubungan keagrariaan atau hak agraria untuk menggunakan, 

hak pakai dalam memanfaatkan serta menikmati hasil tanah. Penggunaan dan 

pemanfaatan  mana, tidak boleh merugikan  hak dan kepentingan  hukum WNI 

sebagai pemilik tanah sebenarnya. Dengan demikian, kemakmuran dan 

kesejahteraan     Rakyat/WNI     bisa     lebih     dijamin     peningkatannya     oleh 

Negara/Pemerintah, secara adil dan merata. Demikian juga, semua perbuatan 

hukum yang dilakukan orang (corpus), baik dalam kapasita sebagai pribadi 

Rakyat/WNI maupun Badan Hukum Publik ataupun Swasta, yang merugikan hak 
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hukum   serta  kepentingan   Rakyat/WNI,   adalah   batal   (nietig),   baik   batal 

demi/karena  hukum (nietig van rechtswege)  maupun  batal dengan sendirinya 

(nietig eo ipso). Perbuatan hukum mana, para pelakunya  bisa dikenai sanksi 

Hukum Pidana, karena telah melanggar hak azasi Rakyat/WNI sebagai pemilik 

tanah sebenarnya. 

2. Kerangka Teory 

Dalam kerangka teory pengelolaan tanah negara untuk kesejahteraan rakyat dapat 

menganut beberapa teory : Untuk dapat memahami dengan jelas dan sadar atas 

kesalahan serta kekeliruan penggunaan peristilahan bahasa maupun 

kelembagaan hukum yang seharusnya diterapkan dalam penegakkan hukum 

pertanahan serta keagrariaan nasional Indonesia, terlebih dahulu perlu 

dijelaskan secara singkat hakekat teori kepemilikan tanah. Karena teori 

kepemilikan tanah yang kini dianut dalam sistim hukum modern dunia termasuk 

sistim Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Adat Indonesia, bersumber pada 

Hukum Romawi, maka penjelasan itu diawali dari teori proses pertumbuhan hak 

milik menurut Hukum Romawi. Kemudian, karena lama dan kuatnya pengaruh 

filosofi, azas, ajaran, dan teori Hukum Agraria Kolonial Belanda, maka teori 

kepemilikan tanah NBW/KUHPInd. pun dijelaskan secara singkat, agar dapat 

dipahami dengan jelas kekeliruan serta kekacauannya, jika terus diterapkan 

dalam NKRI terhadap Rakyat yang berstatus hukum WNI. Selanjutnya, karena 

sistim Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Nasional Indonesia, bersumber pada 

Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Adat, maka teori proses pertumbuhan hak 

milik menurut Hukum Adat pun, dijelaskan dalam kaitannya dengan penggunaan 

tafsir penegakkan hukum yang seharusnya digunakan terhadap istilah ‘tanah 

negara’, ‘hak bangsa’ dan ‘hak menguasai negara’. 

Selanjutnya dari penjelasan teori lahirnya hak milik, tampak bahwa teori 

kepemilikan tanah tiap bangsa dan negara, senantiasa diterjemahkan kembali 

sesuai dengan perubahan filosofi dasar bangsa dan negara seiring dengan 

perkembangan masarakatnya. Perubahan mana dilakukan, agar tafsir atas arti 

dan makna hak kepemilikan tanah, digunakan dalam penegakkan hukum yang 

mencerminkan tuntutan rasa keadilan masarakat, yang dalam struktur 
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kenegaraan disebut Rakyat dengan kedudukan hukumnya sebagai Warga 

Negara. Demikianlah maka perubahan Persekutuan Masarakat Hukum Adat 

menjadi Negara dan Warga Masarakat Hukum Adat menjadi Rakyat dengan 

kedudukan hukum WNI, harus pula diterjemahkan kembali secara kontemporer, 

agar penegakkan hukumnya benar-benar mencerminkan rasa keadilan hukum 

Pancasila dalam menegakkan perintah pasal 33 UUD 1945. 

Untuk Indonesia, sesuai dengan filosofi Bangsa dan Negara berdasarkan 

Pancasila serta UUD 1945, maka teori kepemilikan adat (beschikkingsrecht) 

perlu diterjemahkan kembali secara kontemporer, agar sesuai dengan 

perubahan struktur serta organisasi persekutuan hukum adat yang kini menjadi 

berbentuk kenegaraan NKRI. Untuk itu, analogi dengan teori kepemilikan ‘hak 

milik’ (domain) Hukum Romawi dan Hukum Pertanahan Adat Indonesia 

(beschikkingsrecht), maka hakekat arti dan makna hak milik dalam kaitannya 

dengan ‘hak menguasai negara’, ‘tanah negara’, maupun ‘hak bangsa’, adalah 

sama dengan pengertian ‘jus possessionis’. Maka kekuatan hukumnya bersifat 

‘kepunyaan’ (possessio), sehingga pemegang haknya disebut ‘empunya’ 

(possessor), sedangkan jenis hak keperdataannya disebut ‘hak kepunyaan’ (jus 

possessionis). Jadi NKRI bukan ‘pemilik tanah’ (dominus) dengan kedudukan 

hukum sebagai pemegang ‘hak milik mutlak yang tertinggi’ (dominium eminens), 

disertai kekuasaan dan kewenangan sebagai ‘pemilik tanah sebenarnya’ 

(originair eigenaar-Bld., original owner-Ingg.). NKRI sebagai Negara, sesuai 

dengan filosofi hukum Pancasila dan pasal 33 UUD 1945, adalah pemegang 

kekuasaan Negara dengan kewajiban hukum publik, untuk melaksanaka 

pemeliharaan serta penegakkan ‘hubungan keagrariaan’ yaitu penggunaan dan 

pemanfaatan tanah oleh Rakyat/WNI sebagai pemilik tanah sebenarnya. 

Pemegang kekuasaan dan kewenangan bagi pelaksanaan kewajiban 

publik itu, sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan menurut norma dasar 

Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Adat (beschikkingsrecht), disebut ‘hak 

punya’. Bentuk hukum ‘hak kebendaan’ (zakelijk recht) keperdataannya disebut 

‘hak kepunyaan’. Itu berarti, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hanya 

menjadi ‘empu’ atau ‘tuan’ alias ‘empunya’ tanah dengan hak ‘kepunyaan’. Maka, 
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istilah ‘tanah negara’, seharusnya diartikan sebagai tanah ‘kepunyaan Negara’, 

bukan tanah ‘milik Negara’. Demikian juga istilah ‘hak menguasai Negara’, 

adalah hak ‘penguasaan’ (beheer) dengan kewajiban publik ‘mengurus’ 

(beheren) sehingga Negara adalah ‘pengurus’ (beheerder) tanah milik 

Rakyat/WNI. Selanjutnya istilah ‘hak Bangsa’ pun bukan bermakna ‘hak milik 

perdata’ dari Bangsa Indonesia, melainkan ‘penegasan pernyataan’ keabadian 

hubungan Rakyat pemilik tanah sebagai satu persekutuan masarakat politik yang 

disebut Bangsa Indonesia. Maka ‘bangsa’ bukan sebuah badan hukum (corpus) 

yang bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, sebab ‘bangsa’ tidak 

berkuasa dan berwenang melakukan perbuatan hukum. 

Penjelasan dasar teoritis hukumnya, diuraikan dalam rincian penjelasan berikut 

ini. 

Dari kutipan itu, Budi Harsono mempersamakan ‘hak bangsa’ sebagai sama 

dengan ‘hak ulayat’ yang diangkat pada tingkat tertinggi yaitu pada tingkat Nasional. 

Meskipun Budi Harsono mempersamakan ‘hak bangsa’ sama dengan ‘hubungan 

kepunyaan’ dan bukan kepemilikan, namun karena pertalian itu disimpulkannya dari 

pemahaman yang keliru atas istilah ‘beschikkingsrecht’ hikkingsrecht’ yang salah 

diterjemahkan oleh pembentuk UUPA 1960 menjadi ‘hak ulayat’, maka terjadi 

kesalahan penyamaan sifat hak ‘bangsa’ menjadi sama dengan ‘hak milik’ atas 

‘tanah bersama’25. Bahkan Budi Harsono menyimpulkan bahwa: “…hak-hak 

penguasaan atas tanah yang lain, termasuk Hak Ulayat dan hak-hak individual 

atas tanah yang dimaksudkan oleh Penjelasan Umum…, secara langsung 

ataupun tidak langsung, semuanya bersumber pada Hak Bangsa.”26 

Kesimpulan menyatakan bahwa ‘hak bangsa’ adalah sumber dari semua hak, 

membuktikan kekeliruan tafsir mendasar atas istilah ‘beschikkingsrecht’ sebagai 

teori Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Adat. Karena teori ‘beschikkigsrecht’ 

mengajarkan bahwa semua hak baik hak atas tanah maupun hak agraria, lahir 

dari penguasaan nyata dalam ikatan hak kekuasaan masarakat hukum sebagai 

organisasi persekutuan rakyat, yang memiliki kekuasaan mengurus dan 

                                                   
25 Budi Harsono, ibid., hlmn. 228. 
26 Budi Harsono, ibid., hlmn. 226-227. 
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mengatur.penggunaan serta pemanfaatan tanah dalam lingkungan kuasa 

masarakatnya. Jadi kekeliruan menafsirkan ‘beschikkingsrecht’ bukan sebagai 

teori, melainkan sebagai sejenis hak keperdataan masarakat adat, adalah 

kekeliruan mendasar yang menyebabkan kesalahan tafsir untuk menghargai ‘hak 

ulayat’ sebagai sejenis hak keperdataan adat. Maka rumusan yang menyatakan 

bahwa ‘hak ulayat’ dalam kaitannya dengan Negara Nasional Indonesia, 

ditingkatkan sampai pada tingkat tertinggi untuk meliputi seluruh wilaya negara , 

adalah satu kesalahan dan kekeliruan mendasar 

F. Metodologi 

  Dalam melakukan pengkajian ini, tim menggunakan metode Normatif dengan 

maksud melakukan studi dokumen atau kepustakaan (librari research method), dengan 

mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang menyangkut (1) kelembagaan 

pengelolaan tanah negara dan peraturan terkait lainnya secara diskriptif; (2) Mengkaji 

dan menganalisis permasalahan dan peraturan perundang-undangan terkait dan bahan 

pustaka lainnya. 

G. Personalia Pengkajian 

Kegiatan pengkajian tentang Pengelolaan Tanah Negara bagi Kesejahteraan 

Rakyat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No. :PHN-

02.LT.02.01 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 dengan susunan personalia tim terdiri 

dari : 

Ketua  :  Dr. Nia Kurniati, SH., MH (UNPAD) 

Sekretaris : Ismail, SH., MH. (BPHN) 

Anggota : 1. Dr. Barita Simanjuntak, SH., MH. (UKI) 

2. Dr. Herman Soesangobeng, SH., MA (IBLAM) 

3. Siswanto, SH., M.Hum (BPN) 

4. Achmad Ya’kub  (Serikat Petani Indonesia) 

5. Marulak Pardede, SH., MH., APU (BPHN) 

6. Suharyo, SH., MH. (BPHN) 

7. Dra. Evi Djuniarti, MH. (BPHN) 

8. Melok Karyandani, S.H. (BPHN) 

Sekretariat : 1. Suliya, S.Sos (BPHN) 
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2. Benekditus Sahat Partogi, S.H. (BPHN ) 

Nara Sumber : 1. Dr. Abdurrahman, SH., MH. 

1. Prof. Nurhasan Ismail (UGM) 

H. Jadual Pengkajian 

Kegiatan pengkajian tentang “Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan 

Rakyat dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Juni 2012 

dengan jadwal kegiatan sbb : 

1. Bulan pertama  : Tahap penawaran dan penerbitan SK. 

2. Bulan kedua  : Tahap pembuatan proposal Tim 

3. Bulan ketiga  : Rapat I dan Pembagian tugas 

4. Bulan keempat : Rapat II  Analisis Pengkajian 

5. Bulan kelima  : Penyusunan Draft Laporan akhir 

6. Bulan keenam  : Tahap Finalisasi.. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  II 
 

TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN TANAH NEGARA 
 
 

 
  Tinjauan umum ini, membahas serta menjelaskan masalah tanah Negara R.I. 

sebagai obyek pengurusan dan pemanfaatan tanah, yang seharusnya menjadi tugas 

kewajiban publik Negara R.I. dalam mewujudkan ketentuan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 

1945 maupun perintah pasal 2 ayat 2 UUPA 1960. Penjelasan ini diperlukan, untuk 

mencegah kesalahan tafsir serta pemilihan obyek atas tanah yang menjadi sasaran 

penegakkan kewajiban publik Negara R.I. sesuai dengan konstitusi dasar Negara R.I. 

dan hukum agrarianya UUPA 1960. Persolan pemilihan obyek tanah Negara itu, 
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menjadi masalah yang membingungkan dan melahirkan ketidakpastian di Indonesia. 

Karena kekacauan pengertian dan tafsir hukum yang lahir dari kesadaran hukum para 

penyelenggara Negara R.I. yang terbukti masih menggunakan konsepsi serta 

kelembagaan hukum kolonial Belanda; tanpa perubahan, apalagi menggantikannya 

dengan konsepsi serta lembaga hukum, yang sesuai dengan filosofi berbangsa serta 

bernegara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.  

Pada masa kolonial Belanda, masalah obyek tanah Negara itu dipertegas 

dengan jelas, sesuai dengan perubahan tujuan penggunaan serta pemanfaatan tanah 

di daerah jajahan, yang semula hanya berpusat di pulau Jawa. Penegasan obyek 

urusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah itu, diberikan dasar hukumnya melalui 

Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet 1870), dengan dasar hukum hak kepemilikan 

Negeri/Negara Belanda itu diberikan melalui pernyataan dalam pasal 1 Keputusan 

Agraria (Agrarisch Besluit 1870). Keputusan Agraria bagi hak kepemilikan ‘eigendom’ 

Negeri/Negara Belanda di pulau Jawa itu, diberikan oleh Raja Belanda. Maka bentuk 

hukumnya tidak diberikan dalam bentuk sebuah pasal khusus dalam Agrarische Wet 

1870, melainkan berbentuk Keputusan (Besluit) Raja yang disebut Firman Raja 

(Koninklijk Besluit). Bentuk hukum itu, dipilih parlemen Belanda, untuk 

mempertahankan ketaatan azas dan ajaran NBW dinama Negeri/Negara Belanda, 

adalah pemilik tanah sebenarnya (originair eigenaar) disamping masarakat 

(gemeenschappen) dan orang pribadi hukum (corpus) maupun badan hukum (corpus 

corporatum). Namun karena penetapan kepemilikan Negeri/Negara itu diberikan atas 

tanah jajahan di pulau Jawa, maka ketentuan NBW/KUHPInd. tidak bisa digunakan 

secara otomatis. Untuk itulah, maka pelaksanaannya di pulau Jawa sebagai daerah 

jajahan, cukup dinyatakan oleh Raja Belanda sebagai pemilik tanah, mewakili 

kepemilikan Negeri/Negara Belanda yang disebut ‘overige van den Lande’.   

  Isi pasal 1 Agrarisch Besluit 1870 itulah, yang selanjutnya dikenal sebagai teori 

kepemilikan Negara Belanda atas tanah di daerah jajahan pulau Jawa (Indonesia), dan 

lebih dikenal dengan sebutan teori ‘domeinverklaring’. Sejak 1870 itulah, dikenal 

adanya istilah ‘tanah milik Negeri/Negara Belanda’ (Lands/Staatsdomein) sebagai 

istilah bahasa hukum di pulau Jawa (Indonesia), dengan terjemahan bahasa 

Indonesianya disebut ‘tanah milik Negara’. Melalui pernyataan ‘domeinverklaring’ itu, 
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obyek tanah milik Negeri/Negara Belanda ditegaskan bedanya dengan tanah milik 

pribadi (privaat eigendom) yang boleh dimiliki warga Negara Belanda yang tinggal di 

pulau Jawa (Indonesia).  

  Obyeknya sangat jelas dan tegas, yaitu semua tanah yang tidak dapat dibuktikan 

dengan ‘acte van eigendom’ milik pribadi warga Negara Belanda, adalah tanah milik 

langsung Negeri/Negara Belanda sebagai harta kekayaannya (Lands/Staats 

vermogen). Pada tana-tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan hak kepemilikan 

orang pribadi hukum (corpus) WN Belanda maupun badan hukum (corpus corporatum) 

Belanda, adalah otomatis karena/demi hukum (van rechtswege) menjadi tanah milik 

Negeri/Negara Belanda (Lands/Staatsdomein). Tanah ‘Lands/Staatsdomein’ itulah 

obyek langsung dari kewajiban publik Negeri/Negara Belanda untuk mengurus 

(beheren) pengelolaan serta pemeliharaan tanah oleh Negeri/Negara Belanda di pulau 

Jawa (Indonesia). Jadi obyek pengurusan dan pengelolaan tanah milik Negara 

Belanda, sangat jelas batasan hukumnya. 

 Setelah kemerdekaan Indonesia dan berdirinya Negara R.I. dengan ideologi 

berbangsa dan bernegara Pancasila, kedudukan hukum Negara R.I. pun diubah dan 

diganti. Kedudukan hukum Negara R.I. atas tanah, secara konstitusional, ditetapkan 

bukan sebagai pemilik tanah, melainkan pengurus dengan kewajiban publik mengurus 

penggunaan dan pemanfaatannya bagi sebesar-besar kemakmuran Rakyat Indonesia. 

Perubahan dan penggantian status hukum Negara R.I. itu, menyebabkan obyek tanah 

Negara, sebenarnya menjadi tidak ada. Sebab kewenangan dan kekuasaan hukum 

Negara R.I. sebagai pemegang hak milik keperdataan yang bersifat kebendaan 

(zakelijk recht) atas tanah, pun tidak ada, karena tidak diakui secara konstitusional 

dalam UUD 1945. Karena itu, obyek pengelolaan tanah Negara R.I. pun perlu 

dijelaskan secara teori bagi penafsiran hukumnya. Agar pemilihan dan penetapan 

obyek yang dijadikan sasaran pengelolaannya, dapat dipastikan dengan jelas dan 

tegas, sehingga tidak terjadi salah pilih dalam membedakan antara obyek tanah Negara 

R.I dengan tanah milik Rakyat sebagai Warga Negara Indonesia (Rakyat/WNI). 

Demikianlah maka uraian penjelasan ini dibagi berturut-turut secara sistimantis dari 

pengertian tanah negara; sejarah perbedaan pengelolaannya dengan 
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‘domeinverklaring’; aspek dasar hukumnya; dan pengelolaan tanah Negara 

berdasarkan UUPA 1960.       

 
A. Pengertian Tanah Negara: 

   Pengertian tanah Negara, hanya berlaku pada sistim hukum dimana 

Negara adalah pemilik mutlak atas tanah (dominium eminens) sebagai penguasa 

tertinggi pemegang kedaulatan hukum. Artinya, Negara yang tidak menganut 

sistim hukum dimana Negara adalah pemilik tanah tertinggi, maka konsep tanah 

Negara tidak diperlukan. Sebab konsepsi hukum tanah Negara, adalah tanah 

yang dimiliki Negara sebagai organisasi kekuasaan pemilik hak kedaulatan 

hukum tertinggi, sehingga Negara menjadi pemilik tanah tertinggi, seperti 

dijelaskan dalam ‘Institutes of Justinian’27.  

   Maka penggunaan istilah ‘tanah negara’ seperti Indonesia dimana Negara 

bukan pemilik tanah tertinggi, adalah menyalahi konsepsi hukum umum perdata 

di dunia modern. Bahkan sebenarnya penggunaan istilah ‘tanah negara’ dengan 

makna tafsiran ‘tanah milik nagara’ (staatsdomein) atau ‘tanah milik Negeri’ 

(landsdomein), sejak 24 September 1960, adalah inkonstitusional. Karena baik 

filosofi, azas, ajaran dan teori kepemilikan ‘eigendom’ dalam Hukum Pertanahan 

dan Keagrariaan NBW/KUHPInd, maupun ajaran dan teori pernyataan 

kepemilikan Negara (domeinsverklaring) melalui pasal 1 Agrarische Besluit 1870, 

semuanya telah dicabut  oleh UU No. 5/1960 (UUPA 1960). Maka konsep tanah 

‘milik negara’ (Staatsdomein) maupun tanah ‘milik pribadi’ (privaat eigendom), 

telah dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku di Indonesia, sejak 24 

September 1960. Konsep ‘tanah negara’ itu, seharusnya diartikan dan dimaknai 

dengan istilah ‘dikuasai Negara’ yang disebut dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 

UUD1945. Istilah konstitusional mana, hakekatnya bermakna ‘hak kepunyaan’ 

bagi pengaturan hubungan keagrariaan.   

     Namun kenyataan praktek hukum oleh penyelenggara Negara, kaum 

intelektual maupun para politisi NKRI, masih tetap menggunakan tafsiran dengan 

indikator logika dan paradigma atau ‘mindset’ penguasa kolonial Belanda, yaitu 

                                                   
27  Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American 

and English Jurisprudence, Ancient and Modern, St. Paul: West Publishing Co, 1979, hlmn. 719.   
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‘tanah negara’ sama dengan ‘tanah milik negara’ (Staatsdomein). Maka terjadi 

kebingungan yang melahirkan kesalahpahaman serta kekacauan penggunaan 

tafsir atas istilah ‘tanah negara’, baik dalam pengkajian ataupun penelitian 

hukum, maupun perumusan kaidah hukum dimana istilah ‘tanah negara’ menjadi 

obyek kajian serta pengaturannya. Karena itu, tafsiran istilah ‘tanah Negara’ 

sebagai istilah bahasa hukum dalam konteks NKRI berdasarkan UUD 1945 dan 

Pacasila, harus diluruskan arti dan makna serta tafsiran dalam penggunaannya. 

Pelurusan konsepsi hukum istilah ‘tanah Negara’ sebagai istilah bahasa hukum 

pertanahan dan keagrariaan nasional Indonesia, sukar dicari pelurusannya 

melalui tafsiran resmi atau otentik dalam UU No. 5/1960 (UUPA 1960).  

   Kesulitan pelurusan konsep-konsep istilah bahasa hukum UUPA 1960 itu, 

disebabkan oleh dua alasan yang sangat mendasar. Pertama, karena UUPA 

1960, disusun tanpa nasakah akademis yang menjelaskan landasan dasar 

filosofi, azas, ajaran maupun teori hukum pertanahan dan keagrariaan bagi 

perumusan norma-norma dasarnya. Kedua, penggunaan istilah-istilah bahasa 

hukum pertanahan dan keagrariaan dalam UU No. 5/1960, dilakukan secara 

rancu dan acak, tanpa dasar konsepsi ajaran hukum yang seharusnya 

ditegakkan; sesuai dengan perubahan filosofi dasar berbangsa dan bernegara 

Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, serta Rakyat sebagai Warga Negara 

Indonesia. Akibatnya, penyelenggara Negara R.I. terjerumus tanpa sadar, untuk 

menegakkan norma-norma dasar hukum UUPA 1960, yang ditafsirkan dengan 

acuan pedoman berpikir serta logika penafsiran hukum perdata NBW/KUHPInd., 

dan penegakkan teori hukum ‘domeinverklaring’ menurut praktek penegakkan 

Hukum Agraria kolonial Belanda oleh pemerintahan Negara Hindia Belanda. 

Tragisnya, adalah penegakkan filosofi, azas, ajaran dan teori hukum Pertanahan 

dan Keagrariaan kolonial Belanda itu, dilaksanakan terhadap Warga Negara 

Indonesia sebagai Rakyat pendukung berdirinya NKRI.    

    Istilah ‘tanah negara’ menjadi istilah bahasa hukum positif nasional 

Indonesia dengan arti dan makna ‘milik negara’, sekalipun dalam retorika dan 

diskusi, diucapkan kalimat sanggahan bahwa bahwa Negara R.I. adalah pemilik 

tanah; namun, dalam praktek perumusan peraturan perundang-undangan serta 
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tindakan penegakkan hukum, justru filosofi, azas, ajaran dan teori hak milik 

‘privaat eigendom’ dan teori ‘domeinverklaring’-lah yang ditegakkan. Kesalahan 

itu terjadi, karena pemberian arti dan makna tafsiran oleh para penyelenggara 

Negara NKRI, ketika memaknai tafsir atas istilah dan kalimat dalam pasal 33 

UUD 1945. Istilah ‘dikuasai Negara’ pada pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, 

sering dimaknai sama dengan cara pandang dan logika ‘hak milik Negeri’ 

(Landsdomein) maupun ‘hak milik Negara’ (Staatsdomein) dari teori ‘kepemilikan 

Negara’ (domeinverklaring). Pemaknaan tafsir kalimat ‘dikuasai negara’  dalam 

pasal 33 ayat 2 dan 3 itu, selanjutnya dipertegas dengan rumusan kalimat 

“…tanah yang dikuasai langsung oleh Negara…” oleh UUPA 1960. Penegasan 

itu tampak dalam rumusan pengertian ‘hak guna usaha’ (HGU) pasal 28; lahirnya 

‘hak guna bangunan’ (HGB) pasal 37 huruf a; ‘hak pakai’ (HP) pasal 41 ayat 1, 

dan pasal 43 ayat 1, tentang peralihan ‘hak pakai’ kepada pihak lain atas tanah 

“…yang langsung dikuasai oleh Negara…’. 

   Akibatnya, terjadi kesalahpahaman penggunaan istilah ‘tanah negara’, 

karena digunakan dengan makna ‘tanah milik negara’. Penggunaan kalimat 

“tanah yang dikuasai langsung oleh Negara” dalam rumusan norma Hukum 

Agraria (UUPA 1960) itu, adalah bukti otentik adanya penyamaan arti dan makna 

definisi ‘tanah Negara’ menurut teori ‘domeinverklaring’, yang membedakan 

antara tanah ‘milik Negara bebas’ (vrij landsdomein) dengan tanah ‘milik Negara 

tidak bebas’ (onvrij landsdomein). Perbedaannya, hanya dalam penggantian kata 

‘bebas’ (vrij) dan ‘tidak bebas’ (onvrij) menjadi kalimat ‘dikuasai langsung’, 

dengan lawan konsepsi hukumnya yaitu ‘dikuasai tidak langsung’. Akan tetapi 

hakekat filosofi, azas, ajaran dan teori hukum kepemilikan ‘privaat eigendom’ dan 

‘domeinverklaring’, tetap tidak diubah apalagi diganti.   

   Demikian pula rumusan normatif definisi hak-hak dalam UU No. 5/1960, 

pun membuktikan kuatnya pengaruh teori ‘privaat eigendom’ dan 

‘domeiverklaring’ yang digunakan pembentuk UUPA 1960, sekalipun dirumuskan 

dengan menggunakan perkataan bahasa Indonesia. Rumusan hak guna usaha 

(HGU-pasal 28), hak guna bangunan (HGB-pasal 35), hak pakai (HP-pasal 41), 

dan hak sewa untuk bangunan (HSUB-pasal 44, 45), membuktikan kuatnya 
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pengaruh konsepsi hukum pertanahan dan keagrariaan kolonial Belanda yang 

digunakan pembentuk UU No. 5/1960. Bahkan pembentuk UUPA 1960, juga 

terpengaruh kuat dengan praktek pelaksanaan konsepsi ‘domeinverklaring’ yang 

diterapkan khusus atas tanah milik Kotapraja, untuk penggunaan hak sewa untuk 

bangunan atas tanah milik Kotapraja (Gemeente). Hak itulah yang dirumuskan 

dalam pasal 44 ayat 1 tentang Hak Sewa Untuk Bangunan (HSUB). Rumusan 

dan penggunaan peristilahan bahasa hukum UU No. 5/1960, itulah yang 

menyebabkan logika penafsiran atas arti dan makna ‘tanah Negara’ digunakan 

sama dengan arti dan makna ‘hak milik Negeri/Negara Belanda’ 

(Landsdomein/Staatsdomein). Meskipun UUPA 1960, dengan tegas sudah 

mencabut Agrarisch Wet bersama Agrarische Besluit 1870 dan semua peraturan 

penegakkan ‘pernyataan kepemilikan Negeri/Negara Belanda’ di luar Jawa-

Madura.  

   Dengan demikian, penggunaan istilah ‘tanah negara’ masih tetap bisa 

digunakan, akan tetapi arti dan makna hukumnya haruslah diganti. Makna 

hukumnya, harus diganti dengan arti dan makna yang sesuai dengan konsepsi 

hukum dalam rumusan normatif pasal 33 ayat 2 dan 3  yaitu ‘dikuasai oleh 

negara’. Kalimat pasal 33 UUD 1945 utamanya dalam ayat 3 itu, diterjemahkan 

kembali oleh UU No. 5/1960 (UUPA 1960) dalam pasal 2 ayat 2 dengan 

menggunakan kalimat “Hak menguasai dari Negara” (HMDN). Namun dalam 

retorika dan diskusi, digunakan sebutan ‘Hak Menguasai Negara’ (HMN), 

sehingga lahirlah istilah HMN sebagai bahasa hukum dalam sistim Hukum 

Nasional Indonesia, bukan HMDN.  

  Untuk mencegah terjadinya kekeliruan tafsir dan kesalahan serta 

kebingungan menetapkan obyek ‘tanah negara’, maka sebaiknya istilah ‘tanah 

negara’ tidak perlu digunakan sebagai istilah bahasa hukum Pertanahan dan 

Keagrariaan Nasional Indonesia. Sebab selain menyebabkan kebingungan 

definisi pengertiannya, juga istilah ‘tanah Negara’ itu sudah tidak memiliki dasar 

hukum bagi penggunaannya. Istilah ‘tanah negara’, baru syah dan diperlukan, 

dalam sistim hukum dimana Negara dinyatakan secara hukum, menjadi pemilik 

tanah tertinggi (dominium eminens). Sementara konstitusi dasar Negara R.I., 
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dengan tegas mengatur dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, bahwa tanah 

dikuasai Negara; sehingga Negara R.I., bukan pemilik tanah dengan hak milik 

mutlak. Artinya, Negara R.I./NKRI secara konstitusional, tidak memiliki dasar 

hukum untuk menjadi pemilik tanah sebenarnya (originair eigenaar) dan pemilik 

tertinggi (dominium eminens). Dengan demikian, ‘tanah negara’ sebagai satu 

obyek hak keperdataan pun, sudah tidak ada dasar hukumnya. Karena itu 

penggunaan istilah ‘tanah negara’, sebenarnya melanggar perintah konstitusi 

dasar Negara R.I. Jadi sebaiknya tidak lagi digunakan istilah ‘tanah negara’ 

dalam sistim Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Nasional Indonesia.  

 

B. Sejarah Pengelolaan Tanah Negara: Domeinverklaring versus Hak 
Menguasai Negara (HMN). 

 
  Karena obyek tanah Negara, sebenarnya tidak ada dalam sistim hukum 

positif Negara R.I., maka pengelolaannya pun menjadi fiktif dan diada-adakan. 

Pengelolaan ‘tanah negara’ hanya fiktif dan mengada-ada, karena pola 

pengelolaannya, ditegakkan sama dengan model pengelolaan 

‘Lands/Staatsdomein’ pemerintahan kolonial Belanda, atas obyek yang secara 

konstitusional berdasarkan UUD 1945 tidak ada, karena Negara R.I. bukan 

pemilik tanah sebenarnya dan tertinggi atas tanah. Akibatnya, terjadi 

pertentangan dan kekaburan yang membingungkan baik konsep maupun obyek 

tanah Negara, yang seharusnya dikelola Negara R.I. Untuk dapat memahami 

perbedaan dan pertentangannya, berikut ini dijelaskan hakekat makna hukum 

dari ‘domeinverklaring’ dan ‘hak menguasai negara’ (HMN). 

 

1.  Domeinverklaring: 

   Pada masa kolonial Belanda, obyek pengelolaan ‘tanah milik 

Negeri/Negara Belanda’ itu obyeknya jelas, yaitu atas tanah-tanah yang tidak 

dapat dibuktikan oleh penduduk orang Belanda, Eropah, maupun Timur Asing 

dengan bukti hak keperdataan pribadi ‘eigendom’. Juga letak obyek tanahnya 

pun, haruslah di luar kawasan desa (dorps gebied, atau dorps area). Daerah luar 

kawasan desa itu dikatakan secara hukum kolonial Belanda, termasuk wilayah 
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‘hutan-belukar’ (woeste grond-Bld., virgin land-Ingg.) dan termasuk wilayah 

kehutanan (boswezen gebied), dimana Gubernur Jenderal (GG) berhak dan 

boleh memberikan tanah dengan hak ‘erfpacht’ selama 75 tahun kepada 

pengusaha perkebunan besar Belanda. Semua ketentuan ini, adalah hakekat 

dasar isi teori ‘pernyataan hak kepemilikan mutlak/eigendom Negeri/Negara’ 

Belanda (domeinverklaring).   

   Setelah berlakunya UUD 1945 dan UUPA 1960, obyek hak tanah Negara 

itu menjadi kabur dan tidak jelas. Sebab Negara R.I. berdasarkan UUD 1945, 

bukan pemilik tanah melainkan penguasa tertinggi pemegang dan pelaksana 

kedaulatan Rakyat, dengan kewajiban publik menjadi pengurus untuk mengatur 

dan mengurus penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh Rakyat/WNI-nya. 

Kaburnya obyek hak ‘tanah negara’ disertai keinginan Pemerintah untuk 

mengatur seperti halnya sebagai ‘pemilik tanah tertinggi’ menurut pengalaman 

masa kolonial Belanda, menyebabkan terjadinya kekeliruan serta kesalahan 

tafsir atas obyek tanah Negara, yaitu dengan menyatakan bahwa tanah Negara, 

adalah tanah yang tidak dikuasai atau dihaki dengan hak perorangan.  

   Maka indikator tanah Negara pun, lalu digunakan indikator kolonial 

Belanda yang diajarkan Nols Trenite dengan teori ‘woeste grond’-nya. Bahkan 

karena kebingungan menetapkan bentuk hukum pengelolaan obyek tanah 

Negara yang kabur, serta sebenarnya tidak ada itu, lalu diciptakan hak 

keperdataan baru di luar pasal 16 UUPA 1960 yang dinamakan Hak Pengelolaan 

(HPL). Hak Pengelolaan (HPL), yang hakekat hukumnya sama dengan 

‘beheersrecht’ pada Hukum Agraria Hindia Belanda, dalam sistim hukum 

NBW/KUHPInd, adalah bukan sejenis hak perdata dari Negara, tetapi benar-

benar satu kewajiban publik Negara/Pemerintah untuk mengurus dan merawat 

tanah milik Negara.  

   Apalagi definisi HPL yang dikatakan sebagai “sebagian hak publik yang 

diberikan kepada instansi Negara/Pemerintah dan daerah Swatantra, untuk 

mengolah tanah dengan pihak ketiga”, adalah suatu konstruksi berpikir logika 

hukum yang kacau, salah dan menyesatkan. Sebab kewajiban publik Negara, 
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tidak boleh dipecah-pecah menjadi serpihan (gempilan-Jawa)28, lalu diberikan 

kepada pihak swasta sebagai pihak ketiga. Kesalahan memecah-mecah 

kewajiban publik Negara dan menyerahkannya kepada pihak swasta itu, pernah 

dilakukan VOC dan Daendels sehingga melahirkan lembaga tanah Partikelir 

(particulier landerijen), namun kemudian dihapus, karena dipandang sebagai 

melahirkan ‘negara’ dalam ‘negara’. Karena itu, lembaga hukum hak HPL, harus 

dihapus, sebab HPL adalah embrio kekuasaan ‘negara’ dalam ‘negara’, dengan 

akibat sengketa menahun (perennial conflict) yang sukar diselesaikan tanpa 

melanggar hak azas WNI dan HAM.  

    Sumber kesalahan dengan akibat hukum yang menimbulkan sengketa 

menahun (perennial conflict) horisontal maupun vertikal antara Rakyat sebagai 

WNI dengan Negara dan Pemerintah termasuk Pengusaha, adalah karena 

penggunaan istilah-istilah bahasa hukum serta kelembagaan kolonial Hindia 

Belanda, terhadap Rakyat/WNI yang secara konstitusional UUD 1945, diakui 

sebagai ‘pemilik tanah sebenarnya’ (dominium eminens-Lat., originair eigenaar-

Bld., original owner-Ingg.) dalam NKRI. Akibat hukumnya, adalah Rakyat 

sebagai WNI, masih diperlakukan oleh penyelenggara Negara NKRI, sebagai 

‘orang’ yang bersatuts hukum golongan ‘penduduk Bumiputra’, dalam sistim 

hukum positif Negara penjajah Hindia Belanda atas tanah milik Negeri/Negara 

Belanda (Lands/Staatsdomein) di daerah jajahan yaitu pulau Jawa dan Madura. 

Dalam status hukum itu, penduduk Bumiputra, tidak berhak menjadi pemilik 

tanah dengan hak ‘privaat eigendom’ NBW/KUHPInd., karena mereka hanya 

berhak menjadi ‘penggarap’ (bewerkers) atas tanah milik Negeri/Negara 

Belanda. 

    Pada masa penjajahan Belanda, dalam sistim hukum positifnya, menurut 

Nols Trenite29, pemilik tanah sebenarnya (origineel eigenaar op den grond), 

adalah Negeri/Negara (Lands/Staat) Belanda. Maka berdasarkan Agrarisch Wet 

1870 dengan penjelasannya pada Agrarische Besluit 1870, istilah ‘tanah negara’ 

                                                   
28  Istilah ‘gempilan’ itu digunakan Boedi Harsono, pada diskusi dengan penulis di BPN RI, pada 1996, 

dalam proses pembentukan PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
29  G.J. Nols Trenite, “Domeinbeginsel en Erfpachtscontracten”, Dlm. Indisch Genootschap: 

Jaarvergadering van 8 Mei 1930, ‘s Gravenhage: Matinus Nijhoff, hlmn. 95-111 
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(Staats grond), adalah sama artinya dengan ‘tanah milik negara’ (Staatsdomein). 

Sedangkan penduduk orang Bumiputra di pulau Jawa, adalah ‘penggarap’ tanah 

milik Negara Belanda (bewerkers op den Staat grond). Maka mereka diwajibkan 

harus membayar pajak hasil bumi (landrente) kepada Negara/Negeri Belanda. 

Dasar logika pemikirannya adalah, karena penduduk Bumiputra orang Jawa, 

telah menggunakan serta menikmati hasil dari tanah milik Negeri/Negara 

Belanda, jadi harus membayar pajak hasil bumi kepada Negeri/Negara Belanda. 

Pandangan Nols Trenite itu, dibenarkan oleh Logemann30 bahwa setelah 

berlakunya pernyataan ‘domeinverklaring’ maka semua tanah di pulau Jawa, 

secara hukum adalah milik Negeri/Negara Belanda, sehingga Gubernur Jenderal 

berwenang menyewakan tanah dengan hak ‘erfpacht’ selama 75 tahun. 

Demikianlah lahirnya penggunaan istilah ‘tanah negara’ dengan makna ‘milik 

Negeri/Negara Belanda’ setelah berlakunya teori ‘domeinverklaring’ 1870 di 

pulau Jawa dan Madura sebagai daerah jajahan Negeri Belanda.   

     Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya NKRI, 

dimana orang Bumiputra otomais karena hukum menjadi Rakyat yang berstatus 

hukum WNI, maka Rakyat/WNI adalah pemilik sebenarnya (originair eigenaar) 

atas seluruh tanah dalam yurisdiksi wilayah NKRI. Dasar hukumnya, adalah 

karena secara konstitusional, dalam pasal 33 UUD 1945, kedudukan hukum 

NKRI bukanlah sebagai pemilik tanah sebenarnya, melainkan sebagai ‘pemilik’ 

dengan hak ‘kepunyaan’ (jus possissionis-Lat., bezitsrecht-Bld.) yang dikuasai 

dengan kewajiban publik, untuk mengurus dan mengatur penggunaan serta 

pemanfaatan tanah oleh pemilik sebenarnya yaitu Rakyat/WNI. Kekuasaan dan 

kewenangan melaksanakan kewajiban publik itu, dalam sistim hukum perdata 

NBW/KUHPInd., menurut Pitlo31 disebut ‘beheersrecht’. Maka analogi hukum 

atas kekuasaan dan kewenangan Negara NKRI, jika dikaitkan dengan konstruksi 

teori kepemilikan menurut sistim hukum NBW/KUHPInd., adalah hanya menjadi 

                                                   
30   J.H.A. Logemann, “Domeinbeginsel en Erfpachtscontracten”, op.cit. hlmn. 84-94, 95-111. 
31  A. Pitlo, Het Personenrecht naar het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, Haarlem: Tjeenk Willink, 

1946, hlmn. 161 
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pemegang hak kepemilikan ‘dominium utile’32 bagi hubungan keagrariaan 

dengan kewajiban mengurus yang disebut ‘hak mengurus’ (beheersrecht). Jadi 

berdasarkan pasal 33 jo 26 UUD 1945, Negara NKRI, secara konstitusional, 

hanya ‘pengurus’ tanah milik Rakyat/WNI, sebab pemilik tanah sebenarnya 

adalah Rakyat Indonesia sendiri yang berstatus hukum WNI.  

   WNI sebagai Rakyat, menjadi ‘pemilik tanah sebenarnya’, adalah karena 

rumusan pasal-pasal 26 dan 33 UUD1945, secara tepat dan benar 

menerjemahkan penafsiran kontemporer dari filosofi, azas, ajaran dan teori 

Hukum Pertanahan serta Keagrariaan Adat Indonesia (beschikkingsrecht). 

Folosofi, azas, ajaran dan teori Hukum Adat itu, mengajarkan ketetapan dasar, 

bahwa ‘warga persekutuan hukum adat’, adalah pemilik tanah sebenarnya yang 

dimiliki secara bersama oleh seluruh warga persekutuan hukum, baik berupa 

manusia hidup di alam ‘dunia nyata’ (micro cosmos) maupun manusia di ‘alam 

roh’ (macro cosmos). Sedangkan persekutuan masarakat hukum adat 

(rechtsgemeenschappen), hanyalah pengurus yang mengatur penyediaan, 

penggunaan maupun pemanfaatan tanah dalam wilayah masarakat hukum, bagi 

kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, baik berupa manusia hidup (micro 

cosmos) maupun manusia di alam roh (macro cosmos) agar tercipa 

keseimbangan lahir dan bathin manusia dalam kehidupan bermasarakat. Maka 

setelah perubahan struktur serta organisasi kemasarakatan Adat, menjadi NKRI 

dengan dasar filosofi Pancasila dan UUD 1945, perumusan kedua pasal UUD 

1945 itu, benar-benar secara tepat menerjemahkan kembali filosofi Hukum Adat 

menjadi norma dasar hukum positif Nasional Indonesia. Jadi WNI sebagai 

Rakyat Indonesia, adalah pemilik tanah sebenarnya, dengan Negara R.I. adalah 

pengurus tanah dengan kewajiban publik ‘beheersrecht’ dalam bentuk Hak 

Menguasai Negara (HMN).   

    Alasan lain yang menyebabkan timbulnya kekeliruan serta kesalahan 

tafsir atas arti dan makna istilah ‘tanah negara’, ‘hak bangsa’ dan ‘hak 

menguasai negara’, disebabkan oleh kesalahan serta kekeliruan tafsir atas 

                                                   
32   Cf. C. Asser’s en Paul Scholten, Handleiding tot de beoefening van het Nederandsch Burgerlijk 

Recht, Tweede Deel-Zakenrecht, Zwolle: Tjeenk Willink, 1913, hlmn. 82. 
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penggunaan teori Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Adat Indonesia, yang 

disebut ‘beschikkingsrecht’ oleh Van Vollenhoven. Kesalahannya adalah, karena 

teori Hukum Adat itu tidak dipahami sebagai teori hukum, melainkan 

diperlakukan sebagai sama dengan sejenis hak keperdataan adat yang bersifat 

komunal, dengan menggunakan kosa kata bahasa hukum adat Minangkabau 

yaitu ‘hak ulayat’. Padahal, arti dan makna kalimat ‘het hoogste recht’ dalam 

rumusan definisi ‘beschikkingsrecht’ yang diberikan Van Vollenhoven33, adalah 

mengacu pada konsepsi ‘hukum tertinggi’, bukan ‘hak tertinggi’34. Jadi 

penggunaan terjemahan istilah ‘beschikkingsrecht’ menjadi sama dengan 

padanan kata adat Minangkabau ‘hak ulayat’, adalah satu kekeliruan dan 

kesalahan lain yang sangat mendasar, dilakukan oleh pembentuk UUPA 1960  

    Apalagi kekeliruan dan kesalahan penerjemahan ‘beschikkingsrecht’ 

menjadi ‘hak ulayat’ itu, dibakukan oleh pembentuk UUPA 1960 menjadi istilah 

bahasa Hukum Agraria Nasional, melalui pasal 3 UU No. 5/1960. Akibatnya, 

terjadi kekacaun hukum yang tidak dipahami oleh penyelenggara Negara NKRI, 

dalam penegakkan Hukum Pertanahan dan Keagarariaan Nasional, dimana 

penyelesaian sengketanya justru menimbulkan sengketa lain sehingga disebut 

‘sengketa menahun’35 (perennial conflict). Karena penyelesaian sengketa hukum 

Pertanahan dan Keagrariaan Indonesia, senantiasai terasa tidak adil oleh 

Rakyat/WNI, sebab melanggar ‘hak azasi WNI’ (HAWNI) atas tanah miliknya, 

serta melanggar HAM. 

 

2. Hak Menguasai Negara (HMN) 

    Penggunaan istilah ‘Hak Menguasai Negara’ (HMN) itu dalam sistim 

Hukum Nasional Indonesia, pun masih dikacaukan secara rancu dengan arti dan 

makna ‘hak milik Negara Belanda’ (Staatsdomein) dan ‘hak milik Negeri’ 

(Landsdomein). Padahal, hakekat pengertian ‘hak menguasai negara’ dalam 

                                                   
33  C. van Vollenhoven, De Indonesier en zijn grond, Leiden: E.J. Brill, 1919, hlmn. 9. 
34  Penjelasan dan penegasan Prof. van den Steenhoven, dalam diskusi dengan penulis di Katholiek 

Universiteit, Nijmegen, Belanda, pada 1974. 
35  Herman Soesangobeng, ”Kerangka pemikiran susunan politik hukum pertanahan Indonesia”, 

Makalah diskusi untuk Tim Penyusun Politik Hukum Pertanahan-BPN Pusat, SK. Ka. BPN No. 233-
VII-2005, 18/11/2005. Jakarta: Tanpa penerbit, 2006 
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pasal 2 ayat 2 UUPA 1960 itu, sumbernya berasal dari Hukum Pertanahan Adat 

Indonesia (Beschikkingsrecht) yang ditemukan Van Vollenhoven36 dan 

dikembangkan Ter Haar menjadi sistim Hukum Pertanahan dan Hubungan 

Keagrariaan Adat Indonesia37. Van Vollenhoven menemukan dan 

mengembangkan teori Hukum Adat yang dikembangkan Ter Haar menjadi sistim 

Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Adat Indonesia itu, dengan latar belakang 

teori hak kepemilikan (eigendom) Nederlands BW (NBW/KUHPInd.), yang 

bersumber pada teori dan ajaran Hukum Romawi (Romeinsrecht)38 .  

   Adapun latar belakang teori Hukum Romawi yang digunakan, adalah teori 

lahirnya hak kepemilikan atas benda (res) yaitu tanah, baik sebagai benda tetap 

(mancipi res) maupun tidak tetap (res nec mancipi)39. Karena itu, untuk bisa 

memahami dengan baik dan benar hakekat arti serta makna hukum istilah ‘hak 

menguasai negara’ (HMN) dalam konteks hukum ‘tanah negara’, perlu dipahami 

arti dan makna teori kepemilikan hak milik (domain) Hukum Romawi yang 

diadopsi dalam hukum perdata NBW/KUHPInd. Teori kepemilikan tanah menurut 

Hukum Romawi yang diadopsi NBW/KUHPInd. itu mengenal perbedaan antara 

hak milik tanah yang mutlak (dominium directum) dengan hak milik agraria 

(dominium utile)40. Maka sistim hukum NBW/KUHPInd. pun menetapkan bahwa 

kedudukan hukum dari Negeri/Negara Belanda, adalah selain sebagai pemilik 

tanah mutlak yang tertinggi (originair eigenaar), juga berkewajiban publik dengan 

hak mengurus dan memelihara (beheersrecht) tanah sebagai harta kekayaan 

milik Negera/Negeri (Lands/Staats vermogens), dalam hubungan keagrariaan 

(agrarische betrekkingen) antara Negeri/Negara dengan Rakyat yaitu Warga 

Negara Belanda.  

   Akan tetapi, Van Vollenhoven, tidak menempatkan organisasi 

persekutauan masarakat hukum adat (Rechtsgemeenshappen), sebagai pemilik 

                                                   
36  C. van Vollenhoven, Miskeningen van het Adatrecht: Vier voordrachten aan de Indonesisch-Indische 

Bestuuracademi, 1909 
37  B. Ter Haar, Bzn., Beginselen en stelsel van het adatrecht, Groningne-Batavia: J.B.Wolters, 1941. 
38  C. Asser’s en Paul Scholten, Handeling tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, 

Eerste Deel, Inleiding-Personenrecht, Zwolle: Tjeenk Willink, 1912, hlmn. 8-9. 
39  Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law, Oxford: At the Clarendon Press, 1972. 
40   C. Asser’s en Paul Scholten, Handeling tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, 

Tweede Deel, Zakenrecht, ibid., hlmn. 82.  
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tanah mutlak, melainkan hanya sebagai pengurus yang mengurus dan 

mengayomi seluruh warga aggota masarakat hukum adat. Itulah makna 

perbedaan cara pandang tentang kedudukan hukum perdata dan 

ketatanegaraan Belanda yang ditegaskan bedanya dengan hukum perdata dan 

ketatanegaraan Adat Indonesia, dalam rumusannya tentang pengertian istilah 

‘beschikingsrecht’41. Perbedaan itu pula yang digunakan Ter Haar, dalam 

menyusun sistim Hukum Pertanahan Adat Indonesia, mengenal perbedaan 

antara jenis Hak Milik perdata Adat atas tanah (Grondrecht), dengan hak Agraria 

Adat (Agrarische betrekkingen).  

   Maka ketika terbentuk Negara R.I., organisasi persekutuan masarakat 

hukum adat (Rechtsgemeenschappen) itu pun, berubah bentuk hukumnya 

menjadi Negara R.I. dengan dasar hukumnya adalah UUD 1945.  Alam pikiran 

filosofisnya pun berubah dari alam pikiran ‘berpartisipasi’ (het participerend 

denken) menjadi filosofi Pancasila. Karena itu, penggunaan konsep ‘dikuasai 

Negara’ yang ditulis ‘Hak Menguasai dari Negara’ (HMDN) dalam UUPA 1960 

atau disingkat ‘Hak Menguasai Negara’ (HMN), adalah penerjemahan kembali 

secara kontemporer dari ‘Hak Menguasainya Masarakat Hukum Adat’ ke dalam 

kehidupan bernegaranya Rakyat dan Warga Negara Indonesia (WNI). Jadi jelas, 

sumber hukumnya ‘Hak Menguasai Negara’ adalah dari Hukum Pertanahan Adat 

Indonesia (Beschikkingsrecht) yang diterjemahkan dan dilembagakan kembali 

melalui pasal 33 ayat 3 UUD 1945.   

    Sekalipun Van Vollenhoven dan Ter Haar menggunakan teori hukum 

NBW/KUHPInd. yang mengadopsi teori kepemilikan Hukum Romawi, namun 

filosofi, azas, ajaran serta teori kepemilikan tanah yang dikembangkannya, 

sudah ditafsirkan ulang dan dirumuskan kembali, sesuai dengan alam pikiran 

filosofis ‘orang Indonesia’, maka teori hukumnya disebut ‘beschikkingsrecht’ oleh 

Van Vollenhoven. Bahkan pengembangan istilah-istilah bahasa hukum Indonesia 

                                                   
41  Vide, C. van Vollenhoven, De Indonesier en zijn grond, ibid., hlmn. 9, dan penjelasan Herman 

Soesangobeng, dalam Filosofi, Azas, Ajaran dan Teori Hukum Pertanahan dan Keagrariaan 
Indonesia, ibid., hlmn. 147-148 
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pun, telah diusahakan Van Vollenhoven42 dan Ter Haar43, bagi acuan 

penggunaannya yang benar dalam penegakkan Hukum Pertanahan maupun 

Keagrariaan Adat Indonesia.  

   Upaya Van Vollenhoven dan Ter Haar itu, terbukti dilaksanakan dengan 

benar dan tepat oleh panitia perumus UUD 1945, sebagaimana tampak dalam 

rumusan pasal 33 ayat 2 dan 3 dengan menggunakan kata-kata ‘dikuasai 

negara’. Kalimat ‘dikuasai oleh Negara’ itu, sama dengan enam (6) ketentuan 

norma dasar teori ‘beschikkingsrecht’44 yang menetapkan tanah ‘dikuasai oleh 

persekutuan masarakat hukum adat’ (rechtsgemeenschappen). Kalimat UUD 

1945 yang menggunakan kata-kata ‘dikuasai negara’ itulah yang selanjutnya 

diterjemahkan menjadi ‘hak menguasai negara’ (HMN). Singkatnya, hakekat arti 

dan makna ‘hak menguasai negara’ (HMN) dalam kaitannya dengan ‘tanah 

negara’, menurut UUD 1945 dan UUPA 1960, adalah sama dengan ‘hak 

kepunyaan’ dimana bentuk jenis hak keperdataannya disebut ‘hak pakai’.  

    Alasan dasar teori hak kepunyaan itu, berasal dari kata ‘empunya’ yang 

kata bendanya disebut ‘kepunyaan’. Kata ‘empunya’ itu, bersumber dari kosa 

kata bahasa Phali yang berkembang di Jawa45, dari rangkaian akar kata ‘empu’ 

(tuan) - ‘ni’ (benda itu) - ‘ya’ (dia). Makna dan arti rangkaian kata-kata ‘empu-ni-

ya’ itu berarti ‘tuannya benda itu adalah dia’. Misalnya, mengacu pada sawah 

kepunyaan Sunaryo, maka makna kata ‘empunya’ berarti ‘tuan’-nya sawah itu 

adalah Sunaryo. Jadi haknya Sunaryo atas sawahnya, disebut ‘kepunyaan 

Sunaryo’. Dengan hak kepunyaan, Sunaryo belum menjadi pemilik tanah terkuat 

dan terpenuh sehingga disebut ‘pemilik’.tanah. Maka menurut hukum pertanahan 

                                                   
42  C. van Vollenhoven, Miskeningan van het Adatrecht: Vier Voordrachten aan de Nederlandsch-

Indische Bestuursacademie, Leiden: E.J. Brill, 1909, hlmn. 19-41; De Indonesier en zijn grond, 
Leiden: E.J. Brill, 1919; “Indonesische rechtstaal”, Dlm. Mededeelingen der Koninklijke Akademie 
Van Wetenschappen, Afdeeling Leterkunde Deel 54, Serie B., Amsterdam: Uitgave der Koninklijke 
Akademie van Wettenschappen, 1922, hlmn. 113-139    

43   B. Ter Haar, Bzn. Beginselen en stelsel van het adatrecht, ibid., hlmn. 228-232. 
44  Cf. C. van Vollenhoven, Miskeningen van het Adatrecht’, ibid., hlmn. 19-20; dan De Indonesier en zijn 

grond, ibid., hlmn. 9. 
45  Moh. Koesnoe, Materi Kuliah Hukum Adat, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masarakat, 

Universitas Brawijaya, tahun 1964. Malang: Tanpa penerbit, 1964; Cf. Moh. Koesnoe, Introduction to 
Indonesian Adat Law, Nijmegen: Publicaties over Adatrecht van de Katholieke Universiteit, 1971, Vol. 
3.   
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adat, Sunaryo tidak berhak menjual lepas (adol plas) sawahnya, tetapi berhak 

menyewakannya yang disebut juga ‘jual’ (adol) untuk bisa mengambil hasil 

tanah, yang disebut ‘jual hasil panen’ (adol oyodan), atao ‘sewa’ (nyewa), 

ataupun ‘gadai’ (adol sende).  Dari sumber pemahaman teori kepemilikan serta 

perbutan hukum menurut Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Adat itu, maka 

tafsiran tentang arti dan makna ‘hak menguasai negara’ dalam UUD 1945, 

adalah Negara merupakan pemegang ‘hak kepunyaan’, untuk mengatur 

hubungan keagrariaan Rakyat/WNI bagi kemakmuran Rakyat, Bangsa dan 

Negara. Dengan demikian, penggunaan istilah ‘tanah negara’ sebagai bahasa 

hukum dalam Sistim Hukum Nasional pun, haruslah bukan dengan tafsiran ‘milik 

negara’, melainkan ‘kepunyaan negara’. 

   Artinya, Negara RI adalah tuan (empu), bukan pemilik (milik) tanah dalam 

wilayah kekuasaan hukum/yurisdiksi Negara. Sebagai tuan dan pemegang hak 

kedaulatan Negara tertinggi, Negara berkuasa serta berwenang penuh dalam 

menguasai tanah dengan kewajiban hukum publik untuk mengatur, mengurus, 

menjamin dan menjaga penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh segenap 

Rakyat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Maka hak kepunyaan dengan 

jenis hak keperdataan ‘hak pakai’ itu, menyebabkan kewenangan hukum Negara 

dalam NKRI, hanyalah berkuasa untuk mengatur hubungan keagrariaan atas 

tanah milik WNI. Karena terhadap hak kepemilikan tanah, secara konstitusional, 

Negara R.I. hanya berkewajiban hukum publik untuk mengurus jaminan 

pemastian hak keperdataan WNI atas tanah miliknya, serta menjaga keamanan 

penggunaan maupun pemanfaatannya oleh WNI.  

    Jadi, secara konstitusional, pemilik sebenarnya atas tanah dalam wilayah 

NKRI, adalah Rakyat yang kini disebut WNI, bukan Negara RI. Kewajiban hukum 

publik dari Negara itu dalam NBW/KUHPInd. disebut ‘hak mengurus’ 

(beheersrecht)46. Dengan lain perkataan, Negara menurut teori ‘hak menguasai 

Negara’ dalam sistim Hukum Nasional Indonesia, adalah ‘Pengurus’ tanah milik 

Rakyat/WNI. Maka indikator keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewajiban 

publik pengurus ‘tanah negara’ adalah pada pertanyaan apakah penyediaan bagi 

                                                   
46   A. Pitlo, Personenrecht, ibid., hlmn. 161. 
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penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diatur Negara, itu menghasilkan hasil 

yang meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Rakyat/WNI pemilik tanah 

atau tidak.  

 

C. Aspek Hukum Tanah Negara: 
 
  Aspek hukum dari ‘tanah Negara’, ditentukan oleh kedudukan hak 

kepemilikan Negara atas tanah. Aspek itu, telah dibakukan Justinianus dalam 

Hukum Pertanahan (jus terra) Romawi, sebagian integral dari Hukum Sipil yang 

disebut ‘Corpus Juris Civilis’. Maka pemahaman ‘tanah Negara’ dalam Hukum 

Pertanahan, tidak dapat lepas dari pertalian sinerginya dengan konsep 

kepemilikan dari Negara menurut Hukum Tata Negara serta cabang-cabang ilmu 

penetahuan hukum lainnya seperti: Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Dagang, 

Hukum Pidana, Hukum Harta Kekayaan, Hukum Waris, Hukum Benda, bahkan 

Hukum Internasional47. Maka aspek hukum dari ‘tanah Negara’, pun lalu 

dikaitkan dengan kedudukan hak keperdataan orang (corpus) atas tanah sebagai 

benda, baik benda bergerak maupun benda tetap.  

   Karena aspek hukum tanah Negara itu, dibedakan menjadi dua sapek hak 

kepemilikan yang oleh Asser’s-Scholten48, dibedakan antara ‘hak milik langsung’ 

(dominium directum) dan hak milik bagi penggunaan serta pemanfaatan tanah 

(dominium utile) sebagai hak agraria, maka ulasan analisa pada sub-bab II C ini, 

lebih dipusatkan pada aspek pengelolaan tanah Negara, seperti tampak dalam 

uraian berikut ini. 

 
1. Pengertian dan Istilah Tanah Negara: 

  
  Aspek hukum tanah Negara dapat dipahami dari teori dasar hukumnya 

melalui sejarah pembentukan hukum bangsa serta Negara tertentu49. Istilah 

tanah Negara, bersumber pada teori dasar kepemilikan tanah yang lahir sejak 

                                                   
47  Cf. Herman Soesangobeng, Filosofi, Azas, Ajaran dan Teori Hukum Pertanahan dan Keagrariaan 

Indonesia, ibid., Bab. …., hlmn. …… 
48  C. Asser’s en Paul Scholten,  ibid., Tweede Deel – Zakenrecht, hlmn. 98-125 
49  Rene David and John E.C. Brierley, Major  Legal System in the World Today: An 

Introduction to the Comparative Study of Law, London: Stevens & Sons, 1968.  
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masa pembentukan Hukum Romawi dimana baik Raja, Kerajaan, maupun 

Mahkota Tahta Kerjaan selain warga Negara diakui dan berhak menjadi pemilik 

tanah dengan hak milik sempurna dan mutlak (domain)50. Aspek hukumnya 

adalah pemberian kekuasaan dan kewenangan memiliki kepada Negara dan 

Raja sebagai penguasa tertinggi, untuk selain memiliki seluruh tanah, juga 

berkuaa penuh mengatur hak-hak warga Negara Romawi (patricians) sebagai 

orang pribadi hukum (corpus) dalam memiliki tanah.  

   Untuk itu, kumpulan tulisannya ahli hukum Romawi yaitu Gaius, 

diperintahkan oleh Kaisar Justianianus51, untuk di bawah memimpin Kaisar, 

memerintahkan Tribonian dengan dua orang temannya, mengumpul dan 

membakukan konsep-konsep hukum Gaius, ke dalam empat buku menjadi satu 

sistim hukum perdata yang disebut Hukum Sipil (Corpus Juris Civilis). Hukm Sipil 

itu, terdiri atas empat buku yang disusun dalam bentuk kodifikasi norma-norma 

dan disebut ‘Codex Justinianeus’52. Model kodifikasi norma-norma hukum itu 

hingga kini dianut di Eropah Barat dalam bentuk sistim Hukum Sipil (Civil Law)53. 

Sedangkan di Inggeris, sistim hukum itu dikembangkan menjadi Hukum Komon 

(CommonLaw), tanpa bentuk kodifikasi norma, melainkan berdasarkan pada 

keputusan-keputusan Hakim Pengadilan Negara, maka disebut ‘Stare decisis’, 

yaitu ajaran hukum yang mengajarkan bahwa “kasus yang sama harus 

diputuskan sama oleh Hakim”54.  

  Sejak awal pembentukan Hukum Romawi, dalam ‘Institutes of Justinian’ 

yang dijadikan buku Hukum Perdata (Corpus Juris Civilis) hukum Romawi, 

norma-norma dasar Hukum Pertanahan diatur dalam rangkaian norma yang 

disebut ‘jus terra’. Kemudian, setelah Negara Romawi bertumbuh dan 

berkembang memperluas wilayahnya melalui penaklukkan wilayah bangsa-

bangsa lain, maka tanah-tanah di daerah taklukkan itu dikelompokkan ke dalam 

                                                   
50  W.W. Buckland, Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian, Oxford: Clarendon Press, 1963; 

Cf. H.F. Jolowicz, Historical Introduaction to the Study of Roman Law, Oxford: Clarendon Press, 
1952. 

51  “Institutes of Jutinian”, dalam Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, ibid., hlmn. 719. 
52   Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary., ibid., hlmn. 234. 
53  John H. Merryman, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe 

and Latin America, Stanford, California: Stanford University Press. 
54  John Henry Merryman, The Civil Law Tradition., ibid., hlmn. 24. 
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satu istilah bahasa hukum untuk tanah yang diperoleh dari perang peanklukkan 

bangsa lain itu disebut ‘agrilimitati’. Tanah ‘agrilimitati’ di daerah jajahan itu, 

adalah tanah milik Negara Romawi. Demikianlah lahirnya istilah tanah 

‘agrilimitati’ yang dalam NBW Belanda, disebut ‘geconquesteert grond’, dan 

terjemahan bahasa Indonesianya disebut ‘tanah taklukkan’. Tanah ‘agrimlimitati’ 

atau ‘geconquesteert grond’ itu sejak masa pembentukan Hukum Romawi, 

otomatis menjadi ‘hak milik negara’ dan merupakan harta kekayaan (proprietatis) 

Negara penakluk. Penggunaannya, bisa diberikan oleh ‘pemilik’ yaitu Negara 

atau Raja kepada para tentara yang ikut dalam perang penaklukkan, atau 

disewakan maupun di jual kepada warga Negara Romawi, yang di Indonesia 

oleh Belanda pada abad ke 17, setelah perang peanklukkan Bupati Jacatra, 

diberikan oleh Pengurus VOC.  

  Di Indonesia, pada masa VOC, istilah tanah Negara itu diterjemahkan 

menjadi tanah milik VOC sebagai sebuah badan usaha dagang Belanda. Tanah 

milik VOC itu, diperoleh dari perang penaklukkan VOC terhadap Bupati Jakarta 

yang ketika itu disebut Jacatra, pada tahun 161955. Setelah perang, Gubernur 

Jenderal (Gouverneur Generaal-GG) Jan Pieterszoon Coen56, 

mengklain/mendaku tanah milik VOC, melalui ‘Resolutie’ tanggal 29 Maret 1620. 

Luasnya tanah taklukkan milik VOC yang diklaim/didaku Jan Pieterszoon Coen 

itu,  berada dalam daerah di sebelah Timur, sampai ke kali Citarum; sebelah 

Barat, sampai kali Cisadane; sebelah Utara, sampai ke pulau-pulau di laut Jawa; 

sebelan Selatan, sampai ke Laut (Samudra) Hindia. Seluruh tanah dalam daerah 

klaim itu, adalah hak milik (eigendom) VOC, yang disimpulkan Supomo dan 

Djokosutono57, termasuk juga daerah Priangan bagian Barat. Tanah dalam 

‘daerah taklukkan’ (geconquesteert gebied) itu selanjutnya dibagi-bagikan 

kepada mantan tentara VOC, disewakan kepada pedagang warga Negara 

                                                   
55  R. Supomo dan R. Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat: Dari Zaman Kompeni sehingga tahun 

1848, Djakarta: Penerbit Djambatan, 1950, hlmn. 4. 
56  R. Supomo dan R. Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat: Dari Zaman Kompeni sehingga tahun 

1848, op.cit. 
57  R. Supomo dan R. Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat: Dari Zaman Kompeni sehingga tahun 

1848, ibid. 5 
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Belanda, bahkan dijual-belikan hingga melahirkan lembaga hukum ‘Tanah 

Partikelir’ (Particulierlanderijen). 

  Kemudian sejak bubarnya VOC pada 1799 dan daerah jajahan pulau 

Jawa diperintah langsung dari Negeri Belanda sejak 1800, maka tanah di pulau 

Jawa pun dianggap sebagai milik Negeri Belanda atau Negara Republik 

Bataafse. Tetapi tanah milik Negeri/Negara Belanda itu, hanya berlaku syah 

pada daerah Jacatra/Jakarta yang diwarisi dari VOC dan disebut wilayah ‘tanah 

taklukkan’. Pada daerah-daerah di luar ‘tanah taklukkan VOC’ itu, Pemerintah 

Negeri Belanda tidak berhak mendaku sebagai tanah milik Negara. Karena itu, 

setelah berlakunya Undang-Undang Agraria 1870 dengan peryataan kepemilikan 

Negeri/Negara Belanda melalui Keputusan Agraria 1870 yang disebut 

‘domeinverklaring’, maka Negeri/Negara Belanda dengan syah mendaku secara 

sepihak bahwa Negeri/Negara Belanda adalah pemilik sebenarnya (originair 

eigenaar) atas tanah di seluruh pulau Jawa-Madura, yang selanjutnya 

diberlakukan juga di pulau-pulau lainnya di Indonesia. Dengan demikian, istilah 

‘tanah negara’ pun tetap berlaku selama masa penjajahan Belanda di Indonesia.      

  Selanjutnya, setelah kemerdekaan sampai sebelum lahirnya UUPA 1960, 

sekalipun pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan kedudukan Negara R.I. bukan 

pemilik tanah, namun istilah ‘tanah Negara’ dengan tafsiran makna tanah milik 

Negeri/Negara Belanda (Lands/Staatsdomein), masih tetap terus digunakan. 

Karena pengertian dan pemahaman tentang arti tanah ‘dikuasi Negara’ dalam 

pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tidak dipahami dengan benar, karena tidak dimiliki 

pengetahuan hukum yang cukup untuk merubah serta menggantikan teori 

‘eigendom’ maupun ‘domeinverklaring’. Bahkan setelah berlakunya UUPA 1960 

dimana dalam pasal 2 ayat 2 huruf a, b, dan c, ditegaskan pengertian serta 

rincian tugas Negara maupun kandungan makna kata ‘dikuasai Negara’ pun, 

istilah ‘tanah negara’ masih tetap dipahami seperti .’tanah milik Negara’ di masa 

kolonial Belanda, yaitu sebagai sama dengan ‘tanah milik Negara Indonesia’.  

   Dengan demikian, selama teori ‘privaat eigendom’ NBW/KUHPInd., dan 

‘Staats domein’ (domeinverklaring) tidak sepenuhnya dihapus dan diganti 

dengan teori yang bersumber pada Hukum Pertanahan serta Keagrariaan 
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Indonesia, maka kesalah-pahaman serta kekeliruan tafsir atas penggunaan 

istilah ‘tanah negara’, akan selalu dikacaukan menjadi bermakna ‘tanah milik 

Negara Indonesia’. Sebab dasar hukum pengertian ‘tanah negara’ dan 

penggunaannya sebagai istilah bahasa hukum pertanahan serta keagrariaan, 

hanyalah berlaku syah dalam sistim hukum dimana Negara adalah pemilik tanah 

tertinggi (dominium eminens). Jadi pada Negara yang sistim hukumnya tidak 

mengakui Negara adalah pemilik tanah tertinggi seperti halnya Indonesia, maka 

istilah ‘tanah negara’ sebagai istilah bahasa hukum, tidak diperlukan dan tidak 

perlu diada-adakan. Karena dasar hukum bagi penggunaan istilah ‘tanah negara’ 

bagi berlakunya di Indonesia, tidak ada. Bahkan penggunaan istilah ‘tanah 

negara’ di Indonesia, sebenarnya melawan konstitusi dasar Negara yang 

dirumuskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.     

 

2.   Ruang Lingkup Tanah Negara dalam Sudut Pandang Pasal 33 UUD 
1945: 

 
  Secara konstitusional, ruang lingkup kerja dan penggunaan tanah Negara 

dalam sudut pandang pasal 33 UUD 1945, sebenarnya tidak ada, sehingga tidak 

perlu diada-adakan. Karena Negara R.I. secara konstitusional bukan pemilik 

tanah tertinggi sehingga tidak dapat mendaku diri menjadi ‘pemilik tanah 

sebenarnya’ (originair eigenaar), melainkan sebagai penguasa tertinggi dengan 

kewajiban publik mengurus dan mengatur penggunaan serta pemanfaatan tanah 

oleh Rakyat/WNI. Namun dalam praktek, ruang lingkup konsep ‘tanah Negara’ 

itu, diada-adakan berdasarkan konsep ‘tanah milik Negara’ Belanda, dengan 

menirukan cara penegakkannya dalam ruang lingkup ‘domeinverklaring’, bagi 

penegakkan hak milik Negeri/Negara Belanda pada masa penjajahan kolonial 

Belanda.  

   Akibatnya, pelaksanaan kewajiban publik Negara R.I. yang seharusnya 

ditegakkan Pemerintahan R.I., menjadi diabaikan dalam pelaksanaannya. 

Seharusnya pumpunan (focus) penegakkan ketentuan pasal 33 ayat 2 dan 3 

UUD 1945, dipusatkan pada cara pengaturan yang baik dan benar bagi   

pelaksanaan setepatnya kewajiban publik dari Negara/Pemerintah R.I. dalam 
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mengatur penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh Rakyat/WNI; agar 

kesejahteraan serta kemakmuran Rakyat/WNI, dapat ditingkatkan sesuai 

perintah pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960 pasal 2 ayat 3 yaitu untuk 

mencapai sebesar-besar kemakmuran Rakyat. Jadi praktek pelaksanaan 

kewajiban publik Negara R.I. yang diperintahkan pasal 33 UUD 1945, terbukti 

salah sasaran, karena konsep tanah Negara, dijadikan obyek hak perdata seperti 

pada masa kolonial Belanda dengan teori ‘domeinverklaring’-nya. Kekeliruan dan 

kasalahan ini, merupakan satu kesalahan konstitusional yang sangat mendasar 

yang dilakukan penyelenggara Negara R.I. terhadap Rakyat sebagai warga 

Negara Indonesia. Satu kesalahan pelaksanaan tugas Negara, yang dalam 

sistim Hukum Pertanahan dan Keagrariaan, dinyatakan sebagai ‘kejahatan’ 

(crimineel) Negara terhadap Rakyat sebagai Warga Negara58.  

  Akibatnya, ruang lingkup pelaksanaan kewajiban publik Negara R.I. itu 

tidak pernah dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena pejabat 

penyelenggara Negara R.I., masih dipengaruhi serta dikuasai oleh filosofi, azas, 

ajaran dan teori kepemilikan tanah Negara Belanda yaitu ‘domeinverklaring’ 

dengan hak milik pribadi (privaat eigendom) NBW/KUHPInd. Pada hal, 

Penjelasan Umumn UUPA 1960 telah menegaskan  tafsiran resmi (otentik) akan 

arti dan makna pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara R.I. bukan pemilik 

tanah; dan semua peraturan perundang-undangan, hukum pertanahan maupun 

keagrariaan kolonial Belanda telah dicabut. Namun pejabat penyelenggara 

Negara R.I., masih tetap tidak mampu menegakkan secara baik dan benar 

perintah konstitusi Negara R.I. dan ketentuan dasar pokok-pokok hukum 

pertanahan serta keagrariaan Indonesia berdasarkan UU No. 5/1960. Karena itu, 

terjadi kekacauan dan kesalahan penetapan obyek ruang lingkup urusan 

pertanahan dan keagrariaan pasca kolonialisme Belanda.  

   Kekacauan dan kesalahan penetapan obyek ruang lingkup pengurusan 

tanah itu, disebabkan karena keliru dan salahnya ilmu pengetahuan hukum yang 

                                                   
58  Penjelasan H.W.J. Sonius, dalam diskusi dengan penulis di Amsterdam, 1974, tentang nasihat 

Kappayne, kepada Menteri Jajahan, Fransen van der Putte, untuk menggantikan nama rancangan 
Undang-Undang Perkebunan (Cultuur Wet) menjadi Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet); agar 
tidak melanggar hukum perdata Nederlands Burgerlijk Wet (NBW), tentang kewenangan Negara 
Belanda atas tanah terhadap warga negaranya yang tinggal di daerah jajahan pulau Jawa.    
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diajarkan kepada para pejabat Negara penegak hukum Indonesia. Akibatnya, 

terjadi kesalahan tafsir atas norma-norma hukum yang seharusnya ditegakkan, 

oleh para pejabat penegak hukum, sesuai dengan filosofi dasar Bangsa dan 

Negara yaitu Pancasila serta UUD 1945. Maka Hukum Pertanahan dan 

Keagrariaan Indonesia, setelah berlakunya UUD 1945 dan UUPA 1960, 

ditegakkan dengan acuan pedoman dasar filosofi, azas, ajaran dan teori 

kepemilikan tanah ‘milik Negeri/Negara Belanda’ (domeinverklaring) dan hak 

milik pribadi/individual NBW/KUHPInd. (privaat eigendom). Bahkan penyelesaian 

sengketa pertanahan dan keagrariaan pun diselesaikan dengan acuan dasar 

praktek penegakkan hukum administrasi pertanahan maupun keagrariaan 

kolonial Belanda terhadap penduduk orang Bumiputra. Padahal, mereka yang 

dalam masa kolonialisne Belanda disebut penduduk Bumiptra itu, setelah 

kemerdekaan Indonesia, secara konstitusional (pasal 26 UUD 1945) menjadi 

Rakyat yang berkedudukan hukum Warga Negara Indonesia (WNI), adalah 

pemilik sebenarnya (originair eigenaar) atas seluruh tanah dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

   Kepatuhan pejabat penyelenggara Negara R.I. dalam penegakkan 

peraturan perundang-undangan hukum pertanahan serta keagrariaan 

NBW/KUHPInd.,  termasuk praktek administrasi agraria kolonial Belanda itu, 

dibuktikan dengan adanya perlakuan terhadap tanah Negara sebagai satu obyek 

hak keperdataan dalam Negara R.I. Buktinya adalah pada usaha Pemerintah R.I. 

setelah proklamasi kemerdekaan, untuk pertama-tama, bukan mengatur 

kewajiban publiknya dalam penggunaan serta pemanfaatan tanah bagi 

peningkatan kemakmuran rakyat sesuai perintah pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 

1945. Sebaliknya, Pemerintahan R.I. justru lebih mengkhawatirkan bagaimana 

cara mengatur penggunaan tanah milik Negara peninggalan kolonial Belanda. 

Jadi kehawatiran pertama Negara dan Pemerintah R.I. setelah kemerdekaan 

dalam urusan hukum pertanahan dan keagrariaan, justru bukan pada 

peningkatan kemakmuran rakyat, melainkan penguasaan tanah milik Negara 

Belanda sebagai warisan dari Negara kolonial Hindia Belanda.  
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   Pemerintah R.I., justru membuat Peraturan Pemerintah No. 8/1953 

tentang cara ‘Penguasaan Tanah Negara’. Hakekat dari Peraturan Pemerintah 

No. 8/1953 itu, adalah mengatur cara penguasaan tanah milik Negara Belanda, 

yang setelah proklamasi kemerdekaan menjadi tanah yang dikuasai Negara dan 

harus diurus Pemerintah R.I. Dengan demikian, dasar konsepsi hukumnya, 

adalah masih menjadikan ‘tanah negara’ sebagai satu obyek hak keperdataan 

seperti pada masa Hindia Belanda, dengan dasar hukum teori ‘domeinverklaring’ 

dan ‘privaat eigendom’ NBW/KUHPInd. PP No. 8/1953 itu, membuktikan 

kesalahan mendasar karena kekeliruan tafsir penjabat penyelenggara Negara 

R.I., sehingga penggunaan konsep ‘tanah milik Negara Belanda’, setelah 

merdeka dan berlakunya UUD 1945, masih terus ditegakkan menjadi hukum 

positif.  

   PP. No. 8/1953 itu pun, membuktikan ketidapahaman pejabat 

Pemerintahan Negara R.I. tentang arti dan makna sebenarnya dalam 

menafsirkan rumusan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Maka kata ‘dikuasai 

Negara’, tidak dimengerti perbedaan mendasarnya dengan kata ‘dimiliki Negara’. 

Itulah awal kesalahan tafsir penggunaan istilah ‘tanah negara’ dengan makna 

sama dengan ‘tanah milik Negara R.I’, yang menyebabkan kekeliruan 

penegakkan UUPA 1960 sehingga menimbulakan sengketa pertanahan dan 

keagrariaan menahun (perennial land and agrarian conlict) di Indonesia. PP No. 

8/1953 itu, juga merupakan bukti awal dasar hukum bagi kekeliruan penafsiran 

atas ruang lingkup kerja dan penggunaan istilah ‘tanah Negara’ dalam sistim 

Pemerintahan Negara R.I. yang merdeka dan berdaulat.   

   Kesalahan dan kekeliruan tafsir itu, seterusnya dilanjutkan setelah 

berlakunya UUPA 1960. Kesalahannya adalah dengan membakukan kesalahan 

PP No. 8/1953 melalui Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 9/1965 tentang 

“Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-

Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya”. Peraturan Menteri No. 9/1965 

itu pun membuat kesalahan mendasar lainnya yaitu memungkinkan lahirnya hak 

baru, yang tidak disebut dalam pasal 16 UU No. 5/1960, yaitu hak ‘Pengelolaan’ 

(vide pasal 2, PMA No. 9/1965). Dengan demikian, ruang lingkup kuasa 
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penegakkan ‘tanah milik Negara’ yang dalam sistim hukum agraria kolonial 

Belanda disebut ‘beheersrecht’, dikonversi menjadi ‘hak pengelolaan’. Dalam 

konstruksi hukum agraria kolonial Belanda, ‘beheersrecht’ bukanlah sebuah hak 

keperdataan, melainkan kewajiban publik Negara Belanda untuk mengurus dan 

merawat tanah milik Negara sebagai harta benda kekayaan (vermogens) 

tetapnya Negara Belanda. Maka melalui PMA No. 9/1965, ‘beheersrecht’ itu 

dikonversi menjadi sebuah hak keperdataan dengan nama ‘hak pengelolaan’ 

(HPL).   

   Peraturan PMA No. 9/1965 yang mengonversi kewajiban publik Negara 

Belanda, sehingga menjadi sebuah hak keperdataan yaitu ‘hak pengelolaan’ itu, 

kemudian dipertegas kedudukan hukumnya sebagai sebuah hak keperdataan, 

melalui Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 1/1966, tentang “Pendaftaran Hak 

Pakai dan Hak Pengelolaan”. Maka lengkaplah aturan dasar hukum untuk 

mengesyahkan kesalahan penggunaan konsep kewajiban publik Negara 

Belanda atas tanah milik Negaranya yaitu ‘beheersrecht’, menjadi sebuah hak 

dengan obyek hak keperdataan, seperti halnya dalam praktek penggunaan tanah 

milik Negara Belanda berdasarkan azas dan ajaran teori ‘domeinverklaring’ 

kolonial Belanda. Bahkan kesalahan dan kekeliruan menciptakan ‘Hak 

Pengelolaan’, pun dipertegas kesalahan kedudukan hukumnya sebagai hak 

perdata kebendaan, melalui penetapan HPL menjadi obyek pendaftaran hak 

dalam PP No. 24/1997.  

  Jadi ruang lingkup kuasa tanah Negara menurut pasal 33 UUD 1945, 

telah diselewengkan konsepsi hukumnya oleh para pejabat penyelenggara 

Negara R.I. Penyelewengan mana dilakukan, karena kekurangan dasar-dasar 

pengetahuan ilmu Hukum Pertanahan dan Keagrariaan mereka, sehingga 

menyebabkan kesalahan tafsir atas arti dan makna sebenarnya pasal 33 ayat 2 

dan 3 UUD 1945. Akibatnya, timbul sengketa-sengketa menahun atas tanah dan 

hak agraria Indonesia, dimana pejabat Negara/Pemerintah R.I., tidak pernah 

merasa bersalah terhadap Rakyat/WNI., sebab mereka tidak menyadari 

kesalahan awalnya dalam mengatur kewajiban konstitusional Negara atas tanah 

menurut UUD 1945 dan UU No. 5/1960 (UUPA 1960). Karena itu, jika pejabat 
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penyelenggara Negara/Pemerintahan R.I. mau benar-benar mengatur 

pengurusan tanah milik Rakyat/WNI dengan baik dan benar, maka model 

tafsiran Hukum Pertanahan serta Keagrariaan kolonial Belanda, harus dihapus 

dan diganti dengan model penafsiran hukum yang bersumber pada filosofi 

hukum, azas, ajaran, serta teori Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Nasional 

Indonesia.  

  Ruang lingkup lain yang dipengaruhi oleh kesalahan penggunaan konsep 

tanah Negara yang sama dengan penggunaannya dalam penegakkan teori 

‘domeinverklaring’ Belanda, adalah penggunaan lembaga penyerahan tanah 

dalam program ‘pembebasan tanah’ dari Rakyat/WNI kepada Negra R.I. 

Pelaksanaan penyerahan tanah dalam program ‘pembebasan tanah’ itu, sama 

dengan praktek penyerahan kembali tanah yang dikuasai penduduk Bumiputra 

ke pada Negeri/Negara Belanda sebagai pemilik tanah sebenarnya. Lembaga 

penerahan tanah itu, pada masa Hindia Belanda disebut ‘prijsgeving’ yang 

diterjemahkan menjadi ‘pelepasan hak’. Penggunaan lembaga ‘pelepasan hak’ 

dalam proses pengambilan kembali tanah milik Negeri/Negara Belanda dari 

kekuasaan orang Bumiputra itu, disebut ‘afkopen’ atau ‘aflossen’ (= pembebasan 

tanah). Karena, penduduk Bumiputra bukan pemilik tanah melainkan penggarap 

(bewerkers) tanah milik Negara Belanda. Jadi setelah pembayaran ‘uang 

tebusan’ (afkoopsom) kepada orang Bumiputra yang menduduki tanah milik 

Negeri/Negara Belanda, penyerahan kembalinya kepada Negeri/Negara, tidak 

boleh disebut ‘uang pembelian’ (koopsom), melainkan ‘uang tebusan’ 

(afkoopsom). Uang tebusan itulah yang secara salah diterjemahkan menjadi 

‘uang ganti rugi’. Padahal ‘uang ganti rugi’ dalam istilah bahasa hukum Belanda 

adalah ‘schadeloosstelling’. Selanjutnya, penyerahan kembalinya tanahnya agar 

menjadi tanah milik Negeri/Negara bebas (vrij landsdomein), harus dilakukan 

melalui lembaga ‘pelepasan hak’ (prijsgeving), yang dapat diartikan sama 

dengan ‘serah-lepas’. 

   Lembaga kolonial Belanda itu, hingga kini masih digunakan Pemerintahan 

Negara R.I. dalam perolehan tanah oleh Negara maupun badan usaha swasta 

dari Rakyat/WNI. Bahkan penyerahan tanah kepada Negara R.I. dalam proses 
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‘pembebasan tanah’ yang dalam Undang-Undang No. 2/2012, disebut 

‘pengadaan tanah’, pun masih menggunakan istilah dan konsep  ‘pelepasan 

hak’, dengan uang pembayaran yang disebut ‘ganti rugi’. Jadi peneyelenggara 

Negara R.I. masih terus menyelewengkan tanpa sadar, konsep ruang lingkup 

‘tanah negara’ yang bertentangan secara konstitusional dengan UUD 1945. 

Begitulah penggunaan ruang lingkup konsep ‘tanah negara’ yang bertentangan 

dengan hakekat arti, makna dan tujuan pasal 33 UUD 1945. Karena itu 

sebaiknya istilah ‘tanah negara’ itu, tidak lagi digunakan sebagai istilah bahasa 

Hukum Pertanahan maupun Keagrariaan Nasional Indonesia. . 

  

D. Pengelolaan Tanah Negara Berdasarkan UUPA 1960: 

  Setelah penjelasan tentang kedudukan hukum serta sejarah lahirnya 

istilah maupun penggunaan tanah negara pada bagian A, B, dan C, kini perlu 

dianalisa penggunaan tanah negara setelah berlakunya UUPA 1960. Bentuk 

penggunaan dan pemanfaatan tanah negara yang juga disebut pengelolaan 

tanah negara, mendapatkan bentuk khusus yang berbeda dari bentuk dan cara 

pengelolaannya pada masa Hindia Belanda berdasarkan teori 

‘domeinverklaring’. Jika pada masa penjajahan Belanda, konsep tanah milik 

negara itu dikelola untuk kepentingan rakyat dan negara Belanda berupa 

perolehan hasil bumi, maka berdasarkan UUD 1945 dan UUPA 1960, tujuan 

penggunaannya adalah untuk peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan 

Rakyat/WNI. Pada masa kolonial Belanda, pengelolaan tanah milik negara, itu 

pertama dilakukan langsung oleh Negara kolonial Belanda, namun setelah 1870, 

pengelolaan tanah milik Negeri/Negara Belanda itu, diserahkan kepada pemilik 

modal besar Belanda maupun orang asing, untuk usaha perkebunan maupun 

pertambangan. Dalam bentuk pengelolaan oeh badan usaha swasta itu, 

Negeri/Negara dan Pemerintah jajahan, hanya menjadi pengatur dan penjaga 

keamanan usahawan pemodal besar yang bekerja di Indonesia. Maka 

pertanyaan yang perlu dijawab, adalah apakah pengelolaan tanah Negara R.I. 

berdasarkan UUPA 1960, sudah sesuai dengan perintah pasal 33 UUD 1945 
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maupun pasal 2 ayat 3 UUPA 1960? Uraian analisa berikut ini, memberikan 

gambaran kenyataan prakteknya.   

1.  Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara: 

  Penggunaan dan pemanfaatan Tanah Negara, haruslah bertujuan 

mewujudkan perintah dalam pasal 2 ayat 3 UUPA 1960 yaitu untuk “mencapai 

sebesar-besar kemakmuran rakyat…”. Artinya, penggunaan dan pemanfaatan 

tanah Negara yang tidak menghasilkan tercapainya “sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”, adalah salah dan secara hukum, merupakan perbuatan pidana karena 

melanggar filosofi, azas dan ajaran Hukum Pertanahan serta Keagrariaan 

Nasional Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan 

demikian, pejabat Negara maupun rezim Pemerintahan yang melakukan 

tindakan hukum yang merugikan kepentingan rakyat banyak tersebut harus 

dihukum pidana atas perbuatannya, sebab telah menghambat tercapainya 

sebesar-besar kemakmuran Rakyat/WNI. Perbuatan hukum yang menyebabkan 

terhambatnya pencapaian kemakmuran Rakyat/WNI, adalah perbuatan kriminal 

dengan ancaman hukuman pidana, sebab perbuatan hukum yang dilakukannya 

telah melanggar hak konstitusional Rakyat sebagai hak azasi dari Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang berdasarkan UUD 1945 adalah pemilik sebenarnya 

(originair eigenaar-Bld., dominium eminens-Lat.) atas tanah.       

   Pelaksanaan kewenangan serta kekuasaan Negara, sebagai wujud 

kewajiban publik Negara, telah dirinci dengan tegas dalam pasal 2 ayat 2 huruf 

a, b, dan c, UUPA 1960, sebagai berikut: 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;  

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa. 

  Secara ringkas, hakekat perintah pasal 2 ayat 2 itu adalah memerintahkan 

Negara dan Pemerintah, untuk mengurus dan mengatur tiga unsur dasar dari 
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Hak Menguasai Negara (HMN) dalam penggunaan serta pemanfaatan tanah 

Negara. Ketiga unsur dasar itu ialah mengenai pengaturan serta pengurusan:  

  (a). hubungan hak agraria atas tanah dalam arti luas (huruf a); (b). jenis hak 

agraria atas tanah (huruf b); dan (c). perbuatan-perbuatan hukum atas tanah 

(huruf c). Secara analisis, ketiga kewajiban publik Negara R.I. itu, meliputi 

pengaturan dan pengurusan hak pribadi hukum orang (corpus) atas tanah 

miliknya, dalam hubungan keagrariaan sehingga melahirkan hak agrarian; dan 

perbuatan hukum perdata atas tanah miliknya yang diurus Negara R.I.  Dengan 

demikian, bilamana Negara/Pemerintah, lalai membuatkan peraturan bagi 

pelaksanaan dan penegakkan ketiga unsur dasar dari HMN itu, berarti 

Negara/Pemerintah telah membiarkan Rakyat/WNI, melakukan perbuatan-

perbuatan hukum tanpa acuan pedoman hukum yang baik dan benar secara 

hukum. Maka Negara/Pemerintah pun, harus beranggungjawab atas sengketa 

yang terjadi baik sengketa horizontal diantara sesama Rakyat/WNI, maupun 

vertikal antara Rakyat/WNI dengan Negara/Pemerintah dan Badan Usaha 

Swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).   

  Tafsir resmi (otentik) atas arti dan makna rumusan pasal 2 itu, secara 

umum dijelaskan dalam Penjelasan Umum II angka 2 yang hakekat fokusnya 

adalah menyanggah berlakunya azas ‘domein’ yaitu tentang kepemilikan baik 

hak milik pribadi/perorangan (privaat domein) maupun korporasi berupa 

Negeri/Negara Belanda (Lands/Staatsdomein). Kepemilikan Negeri/Negara 

Belanda itu, di Indonesia, ditegakkan berdasarkan teori ‘domeinverklaring’, yang 

semula diberlakukan hanya di pulau Jawa-Madura, namun kemudian 

diberlakukan juga di pulau-pulau lainnya di luar Jawa-Madura. Sanggahan atas 

kepemilikan Negara itu, ditegaskan dalam rumusan bahwa “…untuk mencapai 

apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu 

dan tidak pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak 

sebagai pemilik tanah”. 

   Jadi tafsiran resmi (otentik) tentang kedudukan hukum dari Negara R.I. 

dan Bangsa Indonesia atas tanah, adalah keduanya bukan pemilik tanah. Baik 

Bangsa maupun Negara NKRI dan Pemerintah R.I., bukan pemilik atas tanah 
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dalam seluruh wilayah yurisdiksi hukum (territorial) Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Penegasan tafsir itu dipertegas pula dalam rumusan kalimat: 

“Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat 

(bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa”. Selanjutnya dijelaskan juga 

bahwa arti dari perkataan ‘dikuasai oleh Negara’, yang dijelaskan melalui 

rumusan kalimat “Dari sudut inilah-yaitu dari sudut Negara dan Bangsa 

Indonesia bukan pemilik tanah- harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 

yang menyatakan, bahwa ……, pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh 

Negara”. Maka pertanyaannya adalah siapakah pemilk sebenarnya? 

Jawabannya adalah, Rakyat yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara 

Indonesia (Rakyat/WNI)-lah pemilik sebenarnya (the original owner-Ingg.) atas 

seluruh tanah dalam wilayah negara NKRI. Karena sesungguhnya, Rakyat 

pemilik tanah yang oleh pemerintahan kolonial Belanda disebut penduduk 

Bumiputra itulah, yang bersatu menjadi bangsa dan berjuang memerdekakan 

dirinya dari penjajahan bangsa asing dhi. Belanda. Akan tetapi karena kesatuan 

rakyat menjadi bangsa itu, tidak merupakan suatu badan hukum (corporatum-

Lat.), maka bangsa tidak berhak bertindak dalam hukum serta tidak bisa juga 

dimintakan pertanggungjawaban hukum baik pidana maupun perdata. 

   Jadi, jelas ditegaskan secara resmi penafsiran otentik bahwa baik Bangsa 

Indonesia maupun Negara NKRI bukan pemilik tanah, menurut Hukum Agraria 

Indonesia. Demikian juga terhadap arti kata ‘dikuasai oleh Negara’ dalam pasal 2 

itu, ialah bukan berarti ‘dimiliki’, melainkan dalam pengertian kewenangan 

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi (corpus corporatum dan corpus 

comitatus-Lat.) dari Bangsa Indonesia untuk mengatur dan mengurus 

penggunaan serta pemanfaatan tanah. Kekuasaan bangsa yang bukan sebagai 

pemilik tanah itu, sesuai dengan azas dan ajaran teori hukum umum tentang hak 

keperdataan pemilikan tanah oleh Negara yang dianut dalam semua sistim 

hukum perdata modern di dunia, termasuk NBW/KUHPInd.59 dan juga Hukum 

                                                   
59  C.Asser’s en P. Scholten, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, 

Eerste Deel, Inleiding-Personenrecht, Zwolle: W..E.J.Tjeenk Willink, hlmn. 109-116. 
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Pertanahan serta Keagrariaan Adat Indonesia (beschikkingsrecht)60. Dalam 

Hukum Adat, ‘bangsa’ (bongso-Jw.) tidak dihargai sebagi pemilik tanah, 

melainkan Rakyat (rakyat-Jw.) sebagai anggota masarakat hukum adatlah, yang 

secara bersama-sama menjadi pemilik tanah. Konsep pemilikan bersama itu, 

dilukiskan Van Vollenhoven maupun Ter Haar dengan menggunakan istilah 

bahasa hukum Belanda ‘communaal recht’, dan diterjemahkan ke dalam bahasa 

hukum Indonesia menjadi ‘hak komunal’. Hal itu dilakukan Van Vollenhoven dan 

para murid hukum adatnya, adalah karena penggunaan istilah ‘hak bersama’ 

(hak basamo-Minang), tidak dimengerti oleh orang Belanda dan Eropah 

umumnya, bilamana tidak digunakan istilah umum orang Eropah yaitu perkataan 

‘communaal’.  

   Kekuasaan dan kewenangan hukum dalam kewajiban publik dari Negara 

untuk mengurus tanah itu, dalam ajaran hukum Pertanahan dan Hubungan 

Keagrariaan perdata NBW Belanda, disebut (beheersrecht)61. Satu konsepsi 

hukum yang juga dianut dan diadopsi UUPA 1960, sehingga tafsiran atas arti 

kata ‘dikuasai oleh Negara’ dalam kaitannya dengan ‘hak menguasai Negara’ 

(HMN) pun diartikan sama dengan ‘kewajiban publik’ dan bukan sebagai ‘pemilik’ 

tanah. Artinya, karena Negara bukan pemilik namun hanya menjadi penguasa 

tertinggi dengan kewajiban publik, maka Negara hanya mempunyai hak untuk 

mengurus dan mengatur hubungan keagrariaan (dominium utile-Lat.)62 yang 

melahirkan hak perorangan (personlijk recht) dalam Hukum Agraria. Jadi istilah 

‘tanah Negara’ sebagai istilah bahasa hukum yang bermakna memiliki tanah 

sebagai hak keperdataan, dalam sistim hukum pertanahan dan keagrariaan 

Indonesia, seharusnya tidak perlu digunakan.  

   Namun karena telah terlanjur menjadi kebiasaan dalam praktek 

penegakkan Hukum Agraria Indonesia menggunakan istilah ‘tanah negara’, 

maka istilah itu harus dipahami serta dimaknai bukan sebagai lembaga hukum 

                                                   
60  C. van Vollenhoven, De Indonesier en zijn grond, Leiden: J.B. Wolters, 1919; dan B. Ter Haar, Bzn., 

Beginselen en stelsel van het adat recht, Groningen-Batavia: J.B.Wolters, 1941. 
61   R.Krannenburg, Inleiding in het Nederlandsch Administratief Recht, Algemeen Deel, Haarlem: H.D. 

Tjeenk Willink, 1941  
62  C.Asser’s en P. Scholten, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, 

Tweede Deel, Zakenrecht, Zwolle: W..E.J.Tjeenk Willink, hlmn. 82.  
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dengan obyek hak keperdataan tersendiri. Bahkan seharusnya istilah ‘tanah 

negara’ itu, tidak digunakan lagi dalam sistim Hukum Pertanahan dan 

Keagrariaan Nasional Indonesia. Peniadaan penggunaan istilah ‘tanah negara’ 

dalam sistim Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Indonesia, adalah agar tidak 

menimbulkan kesalahan tafsir untuk menggunakannya dengan makna hak milik 

Negara seperti pada teori ‘domeinverklaring’. 

  Selanjutnya, karena tafsiran atas arti rincian kewenangan dan kekuasaan 

melaksanakan kewajiban publik dalam pasal 2 ayat 2 UUPA 1960, tidak 

diberikan penjelasan resminya, baik dalam Penjelasan Umum maupun dalam 

penjelasan ayat 2 itu sendiri, maka tafsiran arti serta maknanya dilakukan 

dengan menggunakan teori umum hukum perdata. Teori dasar hukum perdata 

umum dalam Hukum Pertanahan dan Keagrariaan, yang diadopsi dari Hukum 

Romawi serta dianut dalam semua sistim hukum perdata dunia termasuk Hukum 

Adat Indonesia, mengajarkan bahwa hak kepemilikan tanah dibedakan antara 

‘hak milik’ (dominium directum) dan ‘hak agraria’ (dominium utile)63.  Dalam hal 

ini, ketiga unsur dasar HMN dalam rincian pasal 2 ayat 2 itu, pun hakekatnya 

adalah rincian uraian kewenangan serta kekuasaan Negara atas Hak Agraria, 

seperti ditegaskan dalam norma pasal 2 ayat 2 huruf b. Maka seharusnya 

penegakkan norma pasal 2 ayat 2 itu diatur dan dilaksanakan bukan dengan 

menggunakan filosofi, azas, ajaran dan teori hukum ‘domein’ NBW/KUHPInd., 

melainkan dengan acuan filosofi, azas, ajaran dan teori Hukum Pertanahan serta 

Kegarariaan Adat Indonesia (beschikkingsrecht), yang diterjemahkan kembali 

secara kontemporer sesuai dengan filosofi, azas, ajaran maupun teori berbangsa 

dan bernegara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.   

  Untuk mencegah terjadinya kebingungan penetapan obyek penggunaan 

dan pemanfaatan tanah Negara, maka perlu dianalisa bagi pemastian obyek 

tanah Negara. Analisa pemastian obyek itu diperlukan, agar tidak terjadi 

kekacauan penetapan pemastian obyek tanah Negara yang hingga kini masih 

ditegakkan dengan menggunakan teori kepemilikan disertai indikator tanah milik 

Negara menurut Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Hindia Belanda 

                                                   
63  C.Asser’s en P. Scholten, op.cit. 
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(NBW/KUHPInd.) dengan teori ‘domeinverklaring’. Maka dengan menggunakan 

teori ‘de facto-de jure’, obyek tanah Negara, sebenarnya tidak ada dan tidak 

perlu diadakan. Karena Negara bukan pemilik sebenarnya atas tanah, melainkan 

hanya sebagai pengurus dengan hak kepunyaan Negara. Obyek hukum tanah 

Negara itu, hanya ada dalam konstruksi hukum Negara adalah pemilik tanah 

sebenarnya seperti yang diajarkan dalam teori ‘domeinverklaring’. Sebaliknya, 

karena pasal 33 ayat 3 UUD 1945, menetapkan Negara RI, adalah pengurus 

dengan kewajiban publik untuk mengurus dan mengatur penggunaan serta 

pemanfaatan tanah dalam arti luas yaitu yang meliputi bumi, air, ruang angkasa 

serta kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah, maka Negara/Pemerintah 

R.I., tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan hak perdata kebendaan 

(zakelijk recht) atas tanah. Jadi obyek ‘tanah negara’, pun seharusnya tidak perlu 

diadakan.           

    Dengan demikian, pembatasan arti dan makna konsep ‘tanah Negara’ 

dalam makna ‘hak milik’ perdata, adalah terbatas pada penggunaan serta 

pemanfaatannya untuk kepentingan umum yang bersifat nirlaba, karena 

digunakan hanya untuk pelayanan publik (public service). Artinya, pelaksanaan 

penggunaan serta pemanfaatan tanah Negara, kini seharusnya tidak dibatasi 

pada obyek khusus yang sudah dikategorikan menjadi tanah Negara, melainkan 

dipusatkan pada perbuatan atau tindakan Pemerintah dalam mengurus serta 

mengatur tanah dalam wilayah hukum Negara NKRI. Maka obyek pengurusan 

Negara dan Pemerintah R.I., bukan tanah sebagai benda, melainkan perbuatan-

perbuatan hukum yang bersifat mengatur dan mengurus tanah milik Rakyat/WNI 

oleh Negara/Pemerintah R.I. 

  Persoalan berikut yang perlu diperjelas analisa hukumnya dalam kaitan 

dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Negara/Pemerintah R.I., 

adalah konsepsi hukum tentang arti tanah. Pengertian tanah, yang dirumuskan 

dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan UUPA 1960 pada pasal 1 ayat 2, maupun 

pasal 2 ayat 1, adalah pengertian tanah dalam arti luas atau umum. Sementara 

pengertian tanah dalam arti sempit, adalah tanah sebagai obyek hak. 

Pembatasan konsepsi hukum tentang tanah dalam arti sempit itu dirumuskan 
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dalam Penjelasan Umum II angka 1, dengan kalimat: “Dalam pada itu hanya 

permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh 

seseorang”. Dengan demikian, tafsiran resmi (otentik) tentang tanah yang dapat 

dijadikan obyek hak atas tanah, adalah hanya permukaan bumi yang disebut 

tanah saja.  

   Maka, permukaan bumi berupa dasar laut, danau dan sebagainya yang 

digenangi air secara tetap, tidak dapat dijadikan obyek hak. Sebab kandungan 

makna dari tafsiran ‘permukaan bumi’ itu, hanyalah terhadap unsur-unsur bumi 

yang sudah padat mengering karena sinar matahari serta tidak digenangi air 

secara tetap dan terus menerus. Konsepsi hukum tentang tanah demikian ini, 

terbukti sama dengan ajaran Hukum Romawi yang membedakan tanah (terra) 

dalam arti umum atau luas dengan tanah dalam pengertian sempit berdasarkan 

ujud fisik maupun tujuan penggunaannya.    

  Tanah dalam arti umum atau luas dirumuskan dalam adagium Hukum 

Romawi, “cujus est solum ejus est usque ad caelum et ad inferos”64. Artinya: 

“siapapun orang yang menguasai tanah pada permukaan bumi, mempunyainya 

ke atas sampai tak terhingga dan ke bawah sampai ke inti bumi-(terjemahan 

bebas penulis)”. Konsepsi tanah yang umum ini, diterjemahkan dalam pasal 33 

ayat 3 UUD 1945 dengan menyebutkan wujud dan bentuk tanah sebagai benda 

alam yang padat, cair, termasuk udara dan benda-benda dalam tubuh bumi yang 

disebut ‘kekayaan’ yang ada di dalamnya. Karena itu rumusan pasal 33 ayat 3 

UUD 1945 maupun pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 UUPA 1960, adalah 

mengacu pada pengertian tanah dalam arti luas atau umum.  

   Selanjutnya, Hukum Romawi pun membedakan tanah dalam arti sempit 

menurut wujud dan tujuan penggunaannya. Maka dikenal wujud benda-benda 

tanah berupa bebatuan, disebut ‘terra sabulosa’; tanah yang sudah ditanami, 

disebut ‘terra culta’; tanah yang ditumbuhi banyak pepohonan liar dan rapat, 

disebut ‘terra boscalis’ yaitu hutan. Kemudian berdasarkan tujuan 

penggunaannya untuk perdagangan, dibedakan antara tanah yang bisa 

                                                   
64  Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American 

and English Jurisprudence, Ancient and Modern, ibid., 341 
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diperdagangkan (terra/res in commercium) dan yang tidak boleh diperdagangkan 

(terra/res extra commercium). Disamping itu ada pula tanah yang disediakan 

untuk digunakan secara umum (terra/res publicum). Jadi penganutan konsepsi 

tanah dalam arti luas/umum dengan dalam arti sempit/khusus oleh UUD 1945 

serta UUPA 1960, adalah benar dan taat azas pada teori hukum umum maupun 

ajaran hukum perdata dalam semua sistim Hukum Pertanahan dan Keagrariaan 

modern di dunia. 

  Dari uraian diatas ini, dapat disimpulkan bahwa tidak perlu dan tidak pada 

tempatnya menggunakan istilah ‘tanah negara’ dalam sistim Hukum Pertanahan 

dan Keagrariaan Indonesia. Karena secara konstitusional, Negara R.I. bukan 

pemilik tanah sebenarnya dengan kekuasaan dan kewenangan mutlak (absolute) 

seperti yang diajarkan dalam teori ‘domeinverklaring’. Maka obyek pengurusan 

dan pengaturan dalam melaksanakan kewajiban publik Negara/Pemerintah R.I. 

atas tanah dalam arti luas, bukanlah tanah sebagai benda alam. Obyeknya, 

adalah membuat peraturan dan kebijakan-kebijakan hukum bagi penegakkan 

perintah konstitusi dasar Negara dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Tugas 

kewajiban publik Negara/Pemerintah R.I. dalam bidang keagrariaan itu, telah 

diterjemahkan UUPA 1960 dalam pasal 2 ayat 2 huruf a. b. dan c. Maka tujuan 

akhir dari penegakkan peraturan hukum maupun kebijakan Negara/Pemerintah 

R.I., haruslah dibuktikan dengan meningkatnya sebesar-besar kemakmuran 

Rakyat/WNI.  

 

 

 

 
2. Penggunaan Konsep Tanah Negara Setelah UUPA 1960 (Meliputi 

Peralihan dan Pendaftaran Tanah): 
    
  Dari uraian analisa pada bagian D.1. di atas, terbukti pengelolaan tanah 

Negara R.I., menyimpang jauh dari usaha mewujudkan perintah pasal 33 UUD 

1945 dan pasal 2 ayat 3 UUPA 1960 bagi Rakyat/WNI. Penyimpangan itu, 

disebabkan oleh dua penyebab utama, yaitu pertama, ketidakmampuan 
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memahami hakekat teori kepemilikan tanah menurut Hukum Pertanahan dan 

Keagrariaan Indonesia (beschikkingsrecht); dan kedua, karena penyelenggara 

Negara R.I., tidak mampu merubah dan bahkan tidak berani menghapus serta 

menggantikan teori ‘privaat eigendom’ NBW/KUHPInd. dan ‘domeinverklaring’. 

Maka terhadap kedudukan Hukum Adat, baik pembentuk UUPA 1960 maupun 

peneyelenggara Negara R.I., masih menganut dan menegakkan politik hukum 

adat kolonial Belanda, tentang pembatasan penggunaan hukum adat, seperti 

dirumuskan dalam pasal 5 UUPA 1960. Jadi sekalipun pasal 5 menegaskan 

bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 

hukum adat, …”; namun, dengan adanya pembatasan yang dibuat pembentuk 

UUPA 1960, menyebabkan terjadi kesalahpahaman dalam tafsir 

penggunaannya, sehingga yang dilihat hanyalah peraturan norma-norma hukum 

adat asli, dan melupakan hakekat filosofi, azas, ajaran maupun teori hukumnya.   

    

a. Penggunaan konsep Tanah Negara:           
 
  Setelah berlakunya UUPA 1960, terjadi penggantian menyeluruh 

atas semua peraturan perundang-undangan dalam sistim Hukum Agraria 

kolonial Belanda, menjadi sistim Hukum Agraria Nasional berdasarkan UU 

No. 5/1960. Perubahan itu dilakukan dengan mencabut dua dasar hukum 

utama Hukum Pertanahan dan Agraria kolonial Belanda yaitu pertama, 

Buku ke II NBW/KUHPInd. sepanjang mengenai tanah dan hubungan 

keagrariaan; dan kedua, semua peraturan pelaksana agraria yang 

bersumber pada Agrarisch Wet 1870, Agrarische Besluit 1870, Pasal 52 

IS (Indische Staatsregeling), serta semua pernyataan ‘domein’ di luar 

Jawa-Madura. Hakekat penggantian itu adalah pencabutan undang-

undang Hukum Pertanahan NBW/KUHPInd. dan Hukum Agarianya yang 

berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghapus dualisme 

Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Hindia Belanda, menjadi satu 

kesatuan yang sederhana dari hukum Pertanahan dan Agraria Nasional 

yang bersumber pada Hukum Adat dengan Pancasila dan UUD 1945, 
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sehingga tercapai kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi 

seluruh Rakyat/WNI65. 

   Untuk itu, seharusnya, semua lembaga, norma, dan konsep-

konsep bahasa hukum pertanahan maupun keagrariaan kolonial Belanda 

di Indonesia, dihapus dan diganti dengan lembaga, norma dan konsep-

konsep bahasa hukum Indonesia, sesuai dengan perintah Aturan 

Peralihan pasal II UUD 194566. Maka setelah berlakunya UU No. 5/1960 

(UUPA), seharusnya semua peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan-ketentuan administrasi kolonial Belanda, sepanjang mengenai 

Pertanahan dan Keagrariaan, harus dihapus dan diganti dengan 

peraturan yang bersumber pada filosofi hukum Pancasila dan perintah 

norma dasar konstitusional pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.  

   Akan tetapi, karena tidak adanya tekad serta kesungguhan hati 

penyelenggara Negara R.I. untuk menggantikan semua konsep maupun 

lembaga hukum kolonial Belanda, menyebabkan masih banyak konsep-

konsep termasuk kelembagaan hukum kolonial Belanda ditegakkan dalam 

Negara R.I. terhadap Rakyat yang kini berstatus hukum Warga Negara 

Indonesia (WNI). Salah satu konsep bahasa hukum kolonial Belanda yang 

masih digunakan hingga kini, adalah istilah ‘tanah negara’, yang dalam 

sistim hukum kolonial Belanda di Indonesia, disebut ‘Lands/Staats grond’. 

Kemudian, karena sistim hukum Nederlandsch Burgerlijk Wetboek (NBW) 

mengenal kedudukan Negara yang di Belanda disebut Negeri, sebagai 

pemilik tanah, maka tanah milik Negara/Negeri Belanda di Indonesia pun 

lalu disebut ‘Landsdomein/Staatsdomein’. Istilah bahasa hukum Belanda 

itu, di Indonesia sebagai daerah jajahan Negeri Belanda, sejak 1870 

disebut ‘Landsdomein’. Akan tetapi, seiring dengan terbentuknya Negara 

Hindia Belanda berdasarkan Undang-Undang Dasar Hindia Belanda 

                                                   
65  Lihat pernyataan Penjelasan Umum I, alinea 5, UU No. 5/1960 (UUPA 1960). 
66  Kiagus H Husin, KITAB HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

Djilid I, Djakarta: Departemen Penerangan R.I., 1962, hlmn. 21.  
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(Indische Staatsregeling-IS 1925), maka istilah tanah milik Negeri/Negara 

Belanda itu pun berubah menjada ‘Staatsdomein’.  

   Meskipun terjadi perubahan istilah dari milik Negeri menjadi milik 

Negara, namun hakekat hukumnya tetap sama yaitu Negara/Negeri 

Belanda, adalah pemegang hak milik mutlak yang tertinggi dan berkuasa 

penuh (dominium eminens-Lat.) atas seluruh tanah pada daerah jajahan 

di Indonesia. Jadi dasar hukum bagi Negeri/Negara Belanda menjadi 

pemilik dengan hak milik ‘eigendom’ atas tanah di Indonesia, adalah 

karena Hukum Pertanahan dan Keagrariaannya dalam NBW/KUHPInd. 

menegaskan ajaran bahwa Negeri/Negara Belanda (overige van den 

lande) berhak menjadi salah satu pemegang hak milik tanah, disamping 

persekutuan masarakat (gemeenschappen) dan warga negaranya 

(bijzonder personen) baik secara perorangan/individual maupun badan 

hukuml67.  

   Untuk Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda, hak milik 

Negeri/Negara Belanda itu ditetapkan berdasarkan pasal 1 Agrarische 

Besluit 1870, yang disebut ‘pernyataan kepemilikan Negeri/Negara 

Belanda’ (domeinverklaring). Melalui ‘pernyataan’ itu, Negeri/Negara 

Belanda menyatakan dirinya menjadi ‘pemilik sebenarnya’ (originair 

eigenaar-Bld., dominium eminens-Lat.) atas seluruh tanah dalam wilayah 

kekuasaan yurisdiksi Negeri/Negara Belanda di Indonesia. Hak 

kepemilikan mana, tunduk pada ketentuan hukum harta kekayaan 

(vermogens recht) NBW/KUHPInd., sehingga tanah di daerah jajahan 

Belanda dinyatakan menjadi ‘harta kekayaan milik Negeri/Negara 

Belanda’ (Lands/Staatsdomein vermogens).  

   Biaya pemeliharaan dan pengurusan tanah harta kekayaan milik 

Negeri/Negara Belanda itu, dibiayai dari keuangan Negeri/Negara 

berdasarkan keputusan Menteri Keuangan (Minister van Financien) pada 

Kementrian Keuangan (Ministerie van Fiancien) Hindia Belanda. Konsep 

                                                   
67  Lihat diagram no.2 dalam tulisan Herman Soesangobeng, Filosofi, Azas, Ajaran dan Teori Hukum 

Pertanahan dan Agraria Indonesia, Jakarta: dalam proses penerbitan, hlmn. 74. 
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pengurusan tanah ‘milik Negeri/Negara kolonial Belanda ini, dianut dan 

dilaksanakan pejabat Negara R.I., sehingga konsep ‘tanah Negara’ pun 

diperlakukan sama dengan ‘harta kekayaan milik Negara’ ini; lalu konsep 

‘Lands/Staatsdomein vermogens’ diganti dengan menggunakan istilah 

bahasa Inggeris ‘asset’; tanpa menyadari, bahwa Negara R.I. bukan 

pemilik tanah, sehingga tidak berhak mendaku tanah adalah milik Negara 

R.I, yang pemeliharaannya dibiayai dari keuangan Negara melalui 

Kementrian Keuangan Negara R.I.   

   Demikianlah lahirnya istilah ‘Lands/Staatsdomein’ sebagai bahasa 

hukum agraria Belanda di Indonesia beserta dampak penegakkan 

hukumnya. Istilah bahasa hukum agraria kolonial Belanda itu, 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘tanah negara’. Jadi 

istilah ‘tanah negara’ sebagai bahasa hukum agraria kolonial Belanda, 

diperkenalkan dan digunakan di Indonesia selama masa penjajahan 

Belanda, adalah untuk menyatakan penegasan bahwa tanah adalah ‘milik 

Negeia/Negara Belanda’. Dengan lain perkataan, selama Negeri/Negara 

Belanda tidak menyatakan dirinya menjadi pemilik tanah asal (originair 

eigenaar) yang berkuasa penuh dan mutlak, maka istilah ‘tanah negara’ 

(Lands/Staatsdomein), tidak akan pernah digunakan. Dampak selanjutnya 

dari larangan penggunaan istilah tanah Negara, bilamana Negeri/Negara 

Belanda tidak menjadi pemilik tanah di daerah jajahan, adalah tanah-

tanah selain yang diwarisi dari VOC yaitu ‘tanah-tanah taklukkan’ 

(geconquesteert grond), tidak dapat disebut ‘milik Negeri/Negara’ 

Belanda, sehingga tidak boleh dikategorikan menjadi ‘asset’ 

Negeri/Negara Belanda di Indonesia. 

  Dengan pertimbangan alasan jalan pikiran logika hukum inilah, 

maka setelah berlakunya UUPA 1960 berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 

1945, seharusnya istilah ‘tanah negara’, tidak boleh digunakan lagi dalam 

sistim Hukum Agraria Nasional Indonesia. Demikian pula penggunaan 

istilah hukum ‘tanah yang langsung’ dan yang ‘tidak langsung’ dikuasai 

Negara, adalah salah dan bertentangan dengan filosofi, azas maupun 
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ajaran hukum dimana Negara R.I. bukan pemilik tanah, melainkan hanya 

mengurus dan mengatur pengadaan, penggunaan serta pemanfaatan 

tanah. 

 

b Peralihan hak atas Tanah Negara R.I.:   

  Setelah berlakunya UUPA 1960, peralihan hak atas tanah Negara 

menjadi tidak jelas bahkan menimbulkan kekacauan. Kekacauan terjadi, 

karena  konsepsi hukum dimana Negara R.I. bukan pemilik tanah, 

menyebabkan obyek peralihan hak keperdataannya menjadi tidak jelas. 

Sebab azas, ajaran dan teori hukum umum tentang peralihan hak atas 

tanah sebagai benda tetap, hanyalah mengenai hak milik keperdataan 

(dominium directum), bukan terhadap hak milik agraria (dominium utile)68. 

Karena itu, dengan ditetapkannya Negara R.I. secara konstitusional bukan 

pemilik tanah, berarti Negara R.I. pun tidak memiliki hak milik keperdataan 

(dominium directum), sehingga obyek maupun hak keperdataannya pun 

tidak ada yang harus diserahkan ataupun dialihkan kepada pihak lain. 

Ketidak mampuan membedakan kedua jenis hak keperdataan itulah yang 

menyebabkan lahirnya kekacauan tafsir serta tindakan para 

penyelenggara Negara R.I. Tambahan pula, karena para penyelenggara 

Negara R.I. masih tetap terus menggunakan lembaga serah –terima 

(prijsgeving) tanah milik Negara dari penduduk Bumiputra kepada Negara 

Belanda, maka kekacauan itu pun terus berlanjut. Lembaga serah-terima 

tanah dan peralihan hak itu, pada masa kolonial disebut ‘afkopen’, namun 

terjemahan bahasa Indonesianya dikelirukan menjadi ‘pembebasan 

tanah’. Penyelenggara Negara R.I. tidak sadar bahwa lembaga 

‘pembebasan tanah’ itu, digunakan hanya terhadap penduduk Bumiputra 

yang menduduki tanah milik Negeri/Negara Belanda. Jadi tidak 

seharusnya lembaga pembebasan tanah itu terus digunakan terhadap 

Rakyat yang kini berstatus hukum Warga Negara Indonesia (WNI). 

Karena seharusnya, perolehan tanah oleh Negara R.I dari Rakyat/WNI-

                                                   
68  Cf. C. Asser’s en Paul Scholten, ibid., - Zakenrecht, hlmn. 112-115. 
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nya, haruslah dilakukan melalui lembaga pemutusan hak keperdataan 

yaitu ‘jual beli’ tanah.     

   Kesalahan penggunaan konsep istilah bahasa hukum agraria 

kolonial Belanda ‘tanah negara’, menyebabkan istilah tanah Negara dalam 

suasana hukum agraria Indonesia, dihargai sebagai sejenis hak milik 

perdatanya Negara R.I. atas tanah. Padahal, jenis hak milik perdata atas 

tanah setelah berlakunya UUD 1945 dan UUPA 1960, adalah menyalahi 

ketentuan dasar konstitusional Negara R.I. Jenis hak keperdataan milik 

Negeri/Negara Belanda, pada masa kolonial Belanda, memang benar dan 

syah berdasarkan ajaran kepemilikan (domein leer) NBW/KUHPInd., 

dimana untuk Indonesia ajaran kepemilikan itu ditegakkan berdasarkan 

teori ‘domeinverklaring‘. Karena Negara Hindia Belanda adalah pemilik 

tanah sebenarnya, maka Negara Hindia Belanda adalah pemilik mutlak 

(eigenaar) atas seluruh tanah sebagai obyek hak yang dimiliki dengan hak 

keperdataan ‘eigendom’. Jadi obyeknya tanah Negara, adalah semua 

tanah dalam Negara Hindia Belanda, yang tidak diduduki serta dkuasai 

warga Negara Belanda dengan bukti hak milik ‘eigendom’ pribadi 

berdasarkan NBW/KUHPInd., adalah menjadi milik ‘eigendom’-nya 

Negeri/Negara Belanda. Dengan demikian, perbedaan antara obyek tanah 

milik Negara Belanda dengan tanah milik pribadi warga Negara Belanda 

di Indonesia, sangat jelas yaitu dengan bukti kepemilikan ‘acte van 

eigendom’.   

   Dampak hukumnya adalah bilamana orang warga Negara Belanda 

di Indonesia, ingin mendapatkan hak milik (eigendom) atas tanah milik 

Negara Hindia Belanda, maka perolehan hak milik itu harus dilakukan 

melalui lembaga ‘jual beli tanah’ (grond koop en verkoop), sebagai bentuk 

hukum pemutusan hubungan hak milik keperdataan Negara Belanda atas 

tanah Negara miliknya. Karena tanah milik Negara Belanda adalah benda 

yang dimiliki dengan hak kebendaan (zakelijk recht), maka pembelian 

tanah itu, harus didahului oleh keputusan Hakim Pengadilan Negeri (Raad 

van Justitie), mengenai sifat hak kebendaan atas bidang tanah yang dibeli 
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warga Negara Belanda tersebut. Keputusan hakim merupakan sebuah 

penetapan (beschikken) maka disebut ‘gerechtelijk acte van zakelijk 

recht’.  

   Permohonan keputusan penetapan Hakim itu, harus disertai bukti 

hasil ukur dengan tanda-tanda batas yang dibuat oleh juru ukur 

(landmeter) dari Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster kantoor). Hasil ukur 

itu, disebut ‘surat ukur’ (landmeter kennis). Setelah Hakim menilai 

keabsyahan dari kebenaran materiil hasil surat ukur, maka diputuskan 

penetapan (beschikken) hak milik ‘eigendom’ bagi pembeli. Dalam hal itu, 

karena pembelian tanah dari tanah milik Negara oleh warga Negara 

Belanda, maka penyerahan tanah ‘juridische levering’, tidak perlu 

dilakukan. Sebab kewajiban ‘balik nama’ (Overschrijvingsordonantie-S 

1834-27), hanya diberlakukan terhadap jual beli tanah diantara sesama 

pemilik tanah perorangan (privaat eigendom) yang dibuktikan dengan 

‘akta penyerahan’ (acte van transport). Selanjutnya pembeli, wajib 

meminta surat ‘acte van eigendom’ dari Notaris Belanda, dan langsung 

mencatatkannya dalam ‘daftar umum’ (publiek register) pencatatan tanah 

milik ‘eigendom’ pada Panitera (griffier) Pengadilan Negeri (Raad van 

Justitie)69.  

  Demikianlah, praktek jual beli tanah dan administrasi hukum 

peralihan hak atas tanah miilik Negeri/Negara Belanda di Indonesia. 

Praktek administrasi Hukum Pertanahan kolonial Belanda itu, adalah 

dalam penegakkan ketentuan pasal 1 Agrarisch Besluit 1870 oleh pribadi 

hukum warga Negara Belanda maupun orang Eropah dan Timur Asing 

yang pergaulan sosialnya dipersamakan dengan orang Belanda 

(Europeesch gelijkgestelden). Surat keputusan persamaan dalam 

pergaulan sosial –bukan persamaan kedudukan hukum perdata-, 

diberikan berupa keputusan (besluit) pejabat Direktur Departemen Dalam 

Negeri Hindia Belanda (Directeur van het Binnenlands Bestuur). Surat 

keputusan persamaan kedudukan dalam pergaulan sosial tersebut, 

                                                   
69  Cf. Herman Soesangobeng, ibid. hlmn. 90-95 
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menurut Sonius, sering disalahgunakan dengan tafsiran yang salah yaitu 

bahwa surat keputusan itu memberikan persamaan kedudukan hukum 

perdata, pada hal sebenarnya sama sekali tidak demikian70.  

  Terhadap tanah milik Negara Belanda (Lands/Staasdomein) yang 

dikuasai penduduk orang Bumiputra (Inlanders) sehingga disebut tanah 

‘milik negara tidak bebas’ (onvrij landsdomein), maka perolehan dan 

penyerahan kembalinya kepada Negeri/Negara Belanda, dilakukan 

dengan cara khusus. Caranya adalah bukan dengan jual beli (koop en 

verkoop) NBW/KUHPInd., melainkan melalui ‘penebusan kembali’ benda 

atau tanah tergadaikan yang disebut ‘afkopen’. Uang yang dibayarkan 

untuk membuat penduduk Bumiputra mengosongkan tanah yang 

didudukinya, disebut ‘uang tebusan’ (afkoopsom). Setelah itu, penyerahan 

kembali tanah ke pada Negeri/Negara Belanda, dilakukan melalui 

lembaga ‘serah lepas’ (prijsgeving). Istilah ‘prijsgeving’ berasal dari kata 

‘prijsgeven’ yang berarti ‘melepaskan hak’. Maka diterjemahkan menjadi 

‘pelepasan hak’ yang hakekatnya sama dengan ‘juridische levering’ 

namun khusus diberlakukan terhadap penduduk orang Bumiputra. Karena 

penduduk orang Bumiputra bukan pemilik tanah dengan hak milik 

keperdataan ‘eigendom’ kebendaan Barat, maka lembaga penyerahan 

tanah ‘juridische levering’ harus diganti dengan lembaga ‘serah lepas’ 

(prijsgeving) yang diterjemahkan menjadi ‘pelepasan hak’71.  

   Kekeliruan tafsir atas kelembagaan hukum agraria kolonial Blanda 

mengenai penyerahan tanah milik Negeri/Negara Belanda itu, adalah 

pada kesalahan dan kekeliruan penerjemahan istilah-istilah bahasa 

hukum Belandanya. Istilah ‘afkopen’ diterjemahkan menjadi ‘pembebasan 

tanah’, ‘afkoopsom’ menjadi ‘uang ganti rugi’, dan ‘prijgeving’ menjadi 

‘pelepasan hak’. Semua terjemahan itu, keliru dan salah, karena 

menghilangkan arti dan makna hukum sebenarnya menurut logika hukum 

                                                   
70  Kritik H.W.J. Sonius, pakar Hukum Agraria pada Rijks Universiteit, yang pernah menjadi pejabat 

Controleur Belanda di Banyuwangi pada 1921, dalam diskusi dengan penulis di Amsterdam pada 
1974. 

71  Cf. Herman Soesangobeng, ibid., hlmn. 62-65, 183.  
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agraria kolonial Belanda. Menurut logika hukum agraria kolonial Belanda, 

lembaga ‘afkopen’ hanya digunakan bagi penebusan kembali tanah 

sebagai ‘benda tetap yang tergadaikan’ (verpanden onroerend goed). 

Maka tanah milik Negeri/Negara Belanda yang diduduki dan dikuasai 

penduduk orang Bumiputra, berdasarkan hak-hak Hukum Adatnya, harus 

ditebus kembali dengan membayar ‘uang tebusan’ (afkoopsom).  

   Selanjutnya karena pemegang hak atas tanah yaitu penduduk 

orang Bumiputra hanya menjadi pemegang hak agraria perorangan 

(agrarische persoonlijk recht) yaitu sebagai penggarap (bewerkers op den 

grond) dengan kewajiban membayar pajak hasil tanah (landrente), maka 

penyerahan kembali tanahnya kepada Negeri/Negara Belanda, tidak 

boleh menggunakan lembaga ‘juridische levering’. Bilamana lembaga 

‘juridische levering’ itu digunakan dalam perolehan kembali tanah milik 

Negeri/Negara dari penduduk orang Bumiputra, maka Negara/Pemerintah 

Belanda, dikenai sanksi hukum pidana sebagai kejahatan (crimineel) atas 

harta benda milik Negeri/Negara Belanda. Karena itu, para ahli hukum 

Hindia Belanda, menciptakan lembaga ‘grond afkopen’ bagi ‘pembelian’ 

dengan makna ‘penebusan’ kembali tanah ‘onvrij landsdomein’ dari 

penguasaan penduduk orang Bumiputra72 

  Uraian di atas ini, membuktikan kekacauan serta kesalahan 

penggunaan istilah ‘Tanah Negara’ setelah berlakunya UUPA 1960, yang 

hakekatnya juga menyalahi ketentuan norma dasar konstitusional pasal 

33 ayat 3 UUD 1945. Bahkan karena kekacauan konsepsi istilah bahasa 

hukum ‘tanah negara’ yang diwarisi dari praktek penegakkan hukum 

kolonial Belanda itu, menyebabkan terjadinya kesalahan tafsir atas obyek 

serta perbuatan hukum dalam perolehan tanah dari Rakyat/WNI oleh 

Negara/Pemerintah R.I. Lembaga perolehan tanah dari Rakyat/WNI, 

terbukti masih menggunakan praktek kelembagaan Hukum Agraria 

kolonial Belanda terhadap penduduk orang Bumiputra yaitu ‘afkopen’ dan 

‘prijsgeving’, yang salah diterjemahkan menjadi ‘pembebasan tanah’ dan 

                                                   
72  Penjelasan HWJ. Sonius kepada penulis dalam diskusi di Amsterdam, 1974.   
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‘pelepasan hak’. Suatu praktek penegakkan Hukum Pertanahan dan 

Keagrariaan Indonesia, yang sebenarnya Negara/Pemerintah Indonesia, 

harus dikenai hukuman pidana kejahatan (crimineel) terhadap hak azasi 

Rakyat/WNI (HAWNI) sebagai pemilik sebenarnya atas tanah, setelah 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.    

 

c Pendaftaran Tanah:  

  Dampak selanjutnya dalam kekacauan penggunaan serta 

kesalahan tafsir atas isitilah ‘tanah negara’ setelah berlakunya UUPA 

1960, adalah dalam masalah pendaftaran tanah. Karena kesalahan tafsir 

menggunakan istilah ‘tanah negara’ dengan arti dan makna sama dengan 

‘tanah milik Negeri/Negara Belanda’, menyebabkan terjadi kebingungan 

serta kekacauan dalam menetapkan obyek hak ‘tanah negara’ serta 

metode dan cara pendaftran haknya. Kekacauan itu pun terjadi, karena 

peraturan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 

10 tahun 1961 tentang Pendaftran Tanah, masih menerapkan sistim 

pendaftaran ‘negatif’ (negatief stelsel) yang tidak lengkap seperti yang 

diterapkan di Negeri Belanda, jika dibandingkan dengan penjelasan 

Asser’s-Scholten73. 

  Kekurangan dalam penegakkan PP No. 10/1961 yang menganut 

sistim ‘negatif’ Belanda adalah pada pengertian ‘kadaster’ yang diajarkan 

serta diterapkan di Indonesia. Pengertian yang diajarkan dan dijelaskan di 

Indonesia, hanyalah berpusat pada perbedaan antara ‘pendaftaran hak 

perdata’ (rechtskadaster) dan ‘pencatatan kewajiban pembayaran pajak’ 

(fiscaalkadaster). Pendaftaran hak perdata, hanya dilakukan terhadap hak 

milik Barat ‘eigendom’; sedangkan pendaftaran untuk mencatat kewajiban 

membayar pajak, hanya terhadap penduduk orang Bumiputra yang 

menduduki dan mengerjakan tanah milik Negeri/Negara Belanda74. Tidak 

                                                   
73  Cf. C. Asser’s en P. Scholten, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, 

Tweede Deel, Zakenrech, ibid., hlmn. 122,-127, 134-137 
74  Herman Soesangobeng, Filosofi, Azas, Ajaran dan Teori Hukum Pertanahan dan Keagrariaan 

Indonesia, ibid. hlmn. 47-48.  
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pernah diajarkan, arti sesungguhnya dari ‘kadaster’ yang diterjemahkan 

menjadi ‘pendaftaran tanah’. 

  Istilah kadaster, dalam konsepsi hukum perdata Belanda, berasal 

dari kata ‘kadastreren’. Kata ini dirumuskan oleh van der Tas75 dengan 

kalimat: “nauwkeurig opmeten en in kaart brengen van gronden”. Artinya: 

“mengukur dengan seksama, cermat dan teliti serta melukiskannya dalam 

peta, hak perdata atas bidang tanah” (Alih bahasa bebas oleh penulis). 

Kandungan arti dan makna demikian itulah yang dijelaskan Asser’s-

Scholten dalam penjelasan mereka tentang pendaftaran tanah. Jadi pada 

pendaftaran hak perdata seorang pribadi hukum (corpus) bagi hak 

‘eigendom’ atas tanah, petugas ukur (landmeter) harus bekerja dengan 

seksama, cermat dan teliti dalam pengukuran serta penetapan maupun 

pemasangan patok-patok batas bidang tanah. Pemasangan patok dan 

batas bidang tanah itu didasarkan pada kesepakatan para pemilik yang 

saling berbatasan langsung (naburige erven) sesuai dengan ajaran 

‘contradictiorie delimitatie’. Letak tanda batas (grensteken) dan garis batas 

(grenslijn) harus dijelaskan secara rinci dalam hasil ukurnya yang disebut 

‘surat keterangan pendaftaran tanah’ (landmeterskennis), dan 

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Hoofd van de 

Kadaster Kantoor) sebagai pengesahan kebenaran materiil (materieel 

waarheid) dari hasil ukur petugas ukur.  

   Penetapan batas-batas bidang tanah yang dibeli individu dari tanah 

milik Negeri/Negara Belanda, pemastiannya tidak perlu mematuhi syarat 

‘contradictiorie delimitatie’. Sebab semua tanah yang dibeli dari 

Negeri/Negara Belanda, hanya diijinkan atas tanah yang berada di luar 

kawasan desa (dorpsgrens gebied), sehingga tidak diperlukan adanya 

kesepakatan batas diantara pemilik tetangga lainnya. Maka letak 

batasnya ditetapkan sepihak oleh petugas ukur (landmeter) dari Kantor 

Kadaster. Juga tidak diperlukan adanya pengumuman untuk memenuhi 

syarat “nemo plus juris in allium transferre potast quam ipse haberet”. 

                                                   
75  H. van der Tas, Kamus Hukum: Belanda-Indonesia, Djakarta: Timun Mas, 1961, hlmn. 167. 
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Artinya, orang tidak dapat menyerahkan hak yang lebih tinggi dari hak 

yang dimilikinya. Karena penjual, adalah Negeri/Negara yang merupakan 

pemilik tanah mutlak (eigendom) yang tertinggi (dominium eminens), 

maka hak yang diserahkan dan diterima pembeli adalah pasti hak milik 

‘eigendom’ pula. Karena tidak sepenuhnya azas dan ajaran pendaftaran 

tanah ‘rechtskadaster’ Belanda yang diterapkan di Indonesia, maka terjadi 

kritik Asser’s-Scholten, tentang kelemahan praktek pendaftaran tanah di 

Indonesia. Surat keterangan pendaftaran tanah (landmeterskennis) itu, 

setelah diteliti dan disyahkan kebenaran materiilnya oleh Hakim Raad van 

Justitie, lalu ditetapkan sebagai ‘surat ukur’ (meetbrief) dan dijadikan 

lampiran pada surat keputusan penetapan hak ‘eigendom’, yang disimpan 

dan dipelihara oleh Panitera (griffier) Raad van Justitie.  

   Sebaliknya terhadap ‘surat pencatatan kewajiban pembayaran 

pajak hasil bumi’ yang umum disebut ‘fiscaalkadaster’, dibuat oleh Kepala 

Dinas Pajak (Hoofd van de Belanstingdienst) untuk hasil bumi 

(Landrente). Seharusnya, pencatatan kewajiban pajak itu di Indonesia, 

tidak disebut ‘fiscaalkadaster’, sebab ‘kadaster’ hanya untuk pendaftaran 

hak keperdataan orang pribadi hukum (corpus), sedangkan pajak 

(belasting) bukan hak keperdataan melainkan kewajiban pemakai tanah 

kepada pemilik tanah yang pada zaman kolonial Belanda diberikan 

kepada Pemerintah Negara Belanda selaku pemilik tanah sebenarnya 

yang tertinggi. Pengukuran bidang-bidang tanahnya, tidak dilakukan oleh 

juru ukur (landmeter), melainkan petugas pajak yang tidak perlu memakai 

alat ukur seperti oleh juru ukur untuk ‘rechtskadaster’, serta tidak wajib 

membuat peta bidang-bidang tanah dalam desa. Maka pemastian letak 

tanda-tanda batas atas bidang tanah pun tidak harus disepakati oleh para 

pemilik tanah sebenarnya yang saling berbatasan langsung (naburige 

erven).  

   Petugas ukur pajak, hanya dilatih memperkirakan besarnya hasil 

tanah seluas yang dilihatnya, disertai kemampuan melukiskan peta sesuai 

kemampuan yang dimilikinya, sebab peta tidak merupakan syarat mutlak. 
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Penentuan besarnya nilai pajak yang harus dibayar wajib pajak pun, 

bukan ditentukan oleh luasnya bidang tanah, melainkan pada perkiraan 

besarnya hasil yang dihasilkan dari bidang tanah yang dinilai. Perkiraan 

hasil itu, didasarkan pada kelas tanah yang dibedakan antara tanah 

sawah dan tanah kebun yang disebut tanah darat. Sawah dengan 

pengairan irigasi tetap digolongkan kelas I, sawah tadah hujan kelas III, 

demikian pula terhadap tanah darat pekarangan pun dibagi menurut jenis 

tanamannya apakah palawija, pohon buah-buahan, dan sebagainya. 

Maka model ukuran pemastian pajak itu disebut ‘klasering’. Perkiraan 

besarnya hasil bidang tanah itulah yang digunakan untuk menentukan 

besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Surat penagihan pajaknya 

disebut ‘belasting invorderen’. Tetapi penduduk lokal orang Bumiputra, 

menyebutnya sesuai dengan bahasa mereka sendiri maka ada yang 

menyebutkan ‘girik’, ‘pipil’, ‘kikitir’, ‘petuk’, dan ‘leter C’, atau ‘C Desa’. 

Karena sifat pengukuran demikian ini, maka bukti pendaftaran perpajakan 

seperti ‘girik’, ‘pipil’ dan sebagainya itu, tidak dihargai sebagai bukti hak 

milik keperdataan yang dimiliki seseorang penggarap tanah milik 

Negeri/Negara Belanda.  

  Dari penjelasan tentang sistim pendaftaran tanah yang diwarisi dari 

zaman kolonial Belanda, terbukti yang didaftar itu hanya hak perorangan 

‘eigendom’ bagi perorangan/individu. Terhadap tanah milik Negeri/Negara 

Belanda, tidak ada pendaftaran haknya. Jadi tidak ada ‘acte van 

eigendom’ bagi Negeri/Negara Belanda sebagai pemilik tanah. Sebab 

Negeri/Negara Belanda sudah mengumumkan secara sepihak hak 

kepemilikan perdata dan publiknya atas seluruh tanah di daerah jajahan 

melalui ‘Firman Raja’ (Koninklijk Besluit) dalam pasal 1 Agrarisch Besluit 

1870 yang disebut ‘domeinverklaring’. Karena itu, alat pembuktian hak 

keperdataannya Negeri/Negara Belanda pun, tidak perlu dibuat, maupun 

dipetakan lalu didaftar dalam catatan administrasi hukum pertanahan 

kolonial Belanda. Dengan lain perkataan, sistim pendaftaran 

‘rechtskadaster’ untuk tanah-tanah milik Negeri/Negara Belanda, tidak 
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diperlukan; sebab, yang perlu membuktikan dirinya sebagai pemilik hak 

‘eigendom’, hanyalah pribadi hukum (corpus) warga Negara Belanda serta 

orang Eropah maupun Timur Asing yang telah dipersamakan dengan 

orang Belanda (gelijkgestelden Europeanen).  

   Setelah berlakunya UUPA 1960 dengan Peraturan PP No. 

10/1961, sistim pendaftaran ‘negatif’ Belanda pun masih terus dianut. 

Akan tetapi karena Negara R.I. bukan pemilik tanah sebenarnya, maka 

terjadi kebingungan dan kekacauan penetapan obyek ‘tanah negara’ yang 

akan didaftar. Kebingungan dan kekacauan itu menyebabkan adanya ide 

tentang penataan administrasi tanah Negara yaitu tanah Negara tidak 

perlu didaftarkan, malainkan cukup dicatat dalam catatan daftar tanah 

Negara. Idee itu lahir dari pemahaman yang salah tentang dasar hukum 

tanah Negara, karena ketidakpahaman bahwa dasar hukum adanya 

konsep ‘tanah Negara’ adalah dalam konstruksi hukum Negara adalah 

pemilik tanah sebenarnya. Maka dalam konstruksi hukum dasar 

(konstitusi), Negara R.I. bukanlah pemilik tanah, seperti ditetapkan dalam 

pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Jadi, secara konstitutional, konsepsi hukum 

tanah Negara, sebenarnya tidak ada dan tidak perlu diadakan. Karena 

Negara R.I. bukan subyek pemegang hak milik, seperti dalam 

NBW/KUHPInd. dengan sebutan ‘overige van den lande’76. Negara 

R.I./NKRI, hanya menjadi pengurus dengan HMN untuk mengurus dan 

mengatur penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh Rakyat/WNI 

sebagai pemilik tanah sebenarnya. Dengan demikian, Negara R.I./NKRI., 

tidak memiliki dasar hukum bagi adanya ‘tanah negara’ sebagai satu 

obyek hak keperdataan tersendiri. Ketidakpahaman atas konsep filosofi, 

azas, ajaran dan teori hak kepemilikan tanah, baik pribadi maupun milik 

Negeri/Negara Belanda itulah, yang menjadi dasar kebingungan dan 

kekacauan penggunaan istilah ‘tanah negara’ sebagai istilah bahasa 

hukum setelah kemerdekaan dan berlakunya UUD 1945 serta UUPA 

1960.    

                                                   
76  Cf. Diagram No. 2, dalam Herman Soesangobeng, ibid., hlmn. 74.  
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  Demikian pula, setelah PP No. 10/1961 diubah dengan PP No. 

24/1997, kebingungan dan kekacauan konsep tanah Negara pun tidak 

pernah diselesaikan. Akibat hukumnya adalah, persoalan obyek hak 

‘tanah negara’ pun tidak jelas. Untuk itu, ada pula pendapat yang 

mencoba merumuskan ‘tanah negara’ melalui perbedaannya dengan 

tanah hak milik pribadi yang disingkat ‘tanah hak’77. Maka semua tanah 

yang tidak dikuasai dan dihaki seseorang dengan hak pribadi, baik 

menurut hukum Adat maupun hukum Negara dengan bukti sertipikat hak 

milik (SHM), dipandang adalah tanah Negara. Konsepsi ini pun terbukti 

masih menggunakan filosofi, azas, ajaran dan teori NBW/KUHPInd. 

Belanda terhadap hak milik ‘privaat eigendom’ dan ‘domeinverklaring’, 

sehingga hakekat makna konsepsi hukumnya sama dengan rumusan 

‘domeinverklaring’ yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.  

   Jadi semua tanah yang tidak didaftar sehingga tidak memiliki SHM, 

dipandang dan dinyatakan menjadi ‘tanah Negara’. Hanya tanah yang 

sudah didaftar dan memiliki SHM saja yang dihargai sebagai ‘tanah Hak’. 

Demikian juga tanah yang dimiliki berdasarkan Hukum Adat pun, masih 

belum diakui penuh sebagai ‘tanah Hak’, sebab tanah Adat itu harus 

terlebih dahulu dikonversi menjadi salah satu hak menurut pasal 16 UUPA 

1960, baru bisa diakui syah sebagai ‘tanah Hak’ dan didaftarkan 

berdasarkan PP. No. 24/1997. Dengan demikian, semua sistim 

pendaftaran tanah setelah berlakunya UUPA 1960, terbukti gagal 

menegaskan arti ‘tanah negara’ sebagai obyek pendaftaran hak. 

Kegagalan itu disebabkan karena sistim pendaftaran tanah Indonesia, 

tidak merubah teori dasar kepemilikan tanah dari teori kepemilikan 

‘eigendom’ NBW/KUHPInd. maupun hak kepemilikan Negara 

‘domeinverklaring’. Dengan demikian, obyek ‘tanah Negara’ yang lahir dari 

                                                   
77  Penjelasan lisan Chaidar Ali, mantan Deputi II BPN RI,dalam wawancara di METROTV sekitar 

2003/2004, tentang pengertian tanah Negara, dimana beliau membedakan bahwa tanah Negara 
adalah tanah-tanah yang tidak dilekati sesuatu hak perorangan, adalah tanah Negara. Suatu konsep 
yang mirip dengan rumusan pengertian ‘domeinverklaring’ dalam bahasa Indonesia.  
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teori ‘domeinverklaring’ masih tetap dianut, sekalipun diakui bahwa 

Negara R.I. bukan pemilik tanah.   

 

 3. Penataan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan 
(P6T) Tanah Negara. 

 
  Praktek admnistrasi pertanahan dan keagrariaan yang dilakukan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) bukan meliputi P6T melainkan hanya P4T yaitu 

mengenai pengaturan dan pengurusan bidang-bidang penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pemusatan pengaturan pada empat 

bidang pengaturan urusan keagrariaan itu, adalah karena keempat bidang itulah 

yang dipandang menentukan jaminan keamanan hukum dalam penegakkan hak 

milik agraria, seperti diperintahkan dalam pasal 2 ayat 2 huruf a. b. dan c UUPA 

1960. Sedangkan mengenai bidang penataan dan pengawasan, tidak disebut 

secara khusus, karena tidak termasuk dalam perintah yang diwajibkan menjadi 

tugas pokok pengaturan keagrariaan oleh UUPA 1960. Meskipun demikian, 

dalam praktek kerja para Kepala Kantor Pertanahan Daerah, bidang penataan 

tanah pun menjadi urusan pengaturan yang disebut ‘konsolidasi tanah’ (land 

consolidation). Sementara bidang pengawasan, merupakan sesuatu tugas yang 

dipandang otomatis harus dilakukan dalam penegakkan ketertiban administrasi 

hukum pertanahan dan hubungan keagrariaan masarakat.  

   Akan tetapi, untuk penelitian ini, pembahasan analisanya, tidak hanya 

meliputi bidang urusan P4T, melainkan juga mencakupi bidang urusan penataan 

dan pengawasan yang disingkat menjadi P6T. Hakekat pengaturan urusan P6T 

adalah meliputi tiga obyek pengurusan dan pengaturan hukum pertanahan yaitu 

tentang: (i). pemastian dan pemeliharaan hak kepemilikan atas tanah; (ii). 

penyediaan, penggunaan serta pemanfaatan tanah dalam hubungan 

keagrariaan; dan (iii). pengawasan atas pelaksanaan kewajiban publik Negara 

atas tanah.  

 Karena praktek penegakkan UUPA 1960, masih sangat kuat dipengaruhi 

bahkan didominasi oleh alam pikiran (mindset) penafsiran filosofi, azas, ajaran 

dan teori kepemilikan ‘eigendom’ NBW/KUHPInd., serta praktek penegakkan 
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hukum agraria kolonial Belanda dengan ajaran teori ‘domeinverklaring’ terhadap 

penduduk Bumiputra; maka disini, perlu dijelaskan juga praktek penegakkan 

hukum agraria kolonial Belanda dalam mengelola tanah milik Negara 

(Lands/Staatsdomein). Penjelasan itu diperlukan, agar diperoleh gambaran jelas 

tentang bagaimana seharusnya pengelolaan tanah yang ‘dikuasai Negara’ (State 

controlled), dengan tanah yang ‘dimiliki Negara’ (State owned). Agar dapat 

dikembangkan bentuk dan cara penegakkan Hukum Pertanahan dan 

Keagrariaan Nasional Indonesia, yang sesuai dengan filosofi, azas, ajaran dan 

teori hukum Pancasila, UUD 1945 dan UUPA 1960.   

 

  

a Pengelolaan tanah milik Negara kolonial Hindia Belanda: 

1) Dasar hukum: 

  Dasar hukum pengelolaan tanah milik Negara pada masa kolonial 

di Hindia Belanda (Indonesia), adalah filosofi, azas, ajaran dan teori 

hukum pertanahan serta keagrariaan NBW/KUHPInd. bagi penegakkan 

ajaran teori  hak ‘milik negara’ (domeinverklaring). Maka tanah secara 

hukum adalah harta benda kekayaan milik Negeri/Negara 

(Lands/Staatsvermogen) yang kini sering disebut sebagai ‘asset Negara’. 

Teori tanah milik Negeri/Negara Belanda itu, tunduk pada teori 

kepemilikan NBW/KUHPInd. terhadap harta benda baik berupa benda 

tetap yang berwujud (lichaam onroerend goed) dan benda tidak tetap 

yang tak berwujud (onlichamelijke zaak van het roerend goed)78. Jadi 

konsepsi hukum tentang tanah yang diatur dan diurus Negara, adalah 

tanah sebagai benda dalam arti luas seperti yang dirumuskan dalam 

adagium Hukum Romawi “cujus est solum”. Selain itu, pengelolaan tanah 

milik Negara Belanda, pun dikelola berdasarkan penggolongan penduduk 

(bevolkings groepen), disamping sistim pemerintahan Daerah yang 

                                                   
78  C. Asser’s en Paul Scholten, Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk REcht, 

Tweede Deel - Zakenrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. 
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bersifat otonom atau Swapraja, sehingga dikenal hak dan hukum agraria 

daerah Swapraja di Jawa maupun luar Jawa-Madura. 

   Tanah sebagai harta benda kekayaan milik Negeri/Negara 

Belanda, harus dipelihara dan dirawat dengan biaya dari keuangan 

Negara, berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara 

(Comptabiliteitswet-S. 1864-106, diubah menjadi Indonesische 

Comptabiliteitswet- S. 1925-448). Keuangan Negara, dikelola oleh Menteri 

Keuangan (Minister van Financien) sebagai Kepala Kementrian Keuangan 

(Ministeri van Financien), selaku pemegang kebijakan umum penggunaan 

keuangan Negara. Pelaksana kebijakan umum penggunaan keuangan 

Negara itu, dilakukan oleh Direktur Departemen Keuangan (Directeur van 

de Departement van Financien). Sedangkan pertanggungjawaban 

pembelanjaan maupun penggunaannya dikerjakan oleh Kepala Kantor 

Perbendaharaan Negara (Hoofd van de Comptabiliteit Kantoor). Karena 

itu, peranan Menteri Keuangan pada masa kolonial Belanda, sangat 

penting dan menentukan semua bentuk keputusan pemberian maupun 

penggunaan serta pemanfaatan atau pengelolaan tanah milik Negara. 

Kekuasaan dan kewenangan mengatur Menteri Keuangan itu, berlaku 

penuh atas tanah milik Negara yang tidak sepenuhnya diserahkan kepada 

pengelolaan dengan biaya sendiri oleh Departemen, Instansi Negara 

ataupun Daerah Swapraja (Zelfsbestuursgebied) tertentu.  

 

2) Sistim pemerintahan: 

   Untuk pengaturan ketertiban perawatan, pemeliharaan dan  

penggunaan yang secara umum disebut ‘pengelolaan’ tanah milik 

Negeri/Negara, Pemerintah Kolonial Belanda, mengembangkan sistim 

pemerintahan yang disebut ‘nietrechtsteeksbestuur’. Furnival79 

menyebutnya pemerintahan ‘indirect rule’, seperti halnya yang diterapkan 

Inggeris di Burma (kini Myanmar). Untuk pengelolaan tanah-tanah milik 

                                                   
79  J.S. Furnivall, Administration in Burma and Java, some points of similarities and contrast, Cambridge: 

At The University Press. 
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Negeri/Negara di daerah jajahan itu, Pemerintah Belanda membentuk 

organisasi kenegaraan berupa Kementrian, Departemen, Kantor ataupun 

Dinas-Dinas pelaksana tugas, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Sistim 

pemerintahanannya pun diatur dalam bentuk sistim pemerintahan ‘tidak 

langsung’ (indirect administration)80 Hak dan kewenangan mengurus serta 

mengatur sebagai kewajiban publik Negara dari organisasi kenegaraan itu 

disebut ‘beheersrecht’. Kewajiban publik ‘beheersrecht’ itu, tidak memiliki 

sifat kekuasaan dan kewenangan perdata, maka tidak disebut sebagai 

hak keperdataan (privaatrechtelijk rehct), melainkan kewajiban umum 

publik (publiek verplichtendienst). Pengurusan dan pengawasan umum 

penyediaan, penggunaan dan pemanfaatan atas semua tanah milik 

Negara, diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Minister van 

Binnenlands Bestuur),dengan bagian pelaksananya dilaksanakan oleh 

Direktur Departemen Dalam Negeri (Directeur van Binnenlands Bestuur). 

Unsur pelaksana daerahnya dilaksanakan oleh Pegawai Pamongpraja 

(Binnenlandsch Bestuur ambtenaar). Mereka itu diawasi oleh pejabat 

pengawas orang Belanda dengan jabatan ‘Kontrolir’ (Controleur)81, 

dengan tugas pengawasan utama mengenai pelaksanaan pemberian hak 

‘erfpacht’ bagi para pengusaha perkebunan Belanda di daerah kerjanya. 

Kontrolir, harus menjamin bahwa pemberian hak ‘erfpacht’, terletak di luar 

kawasan desa, serta pengusaha perkebunan Belanda bisa bekerja 

dengan aman, serta hasil usaha dan pembayaran ‘pacht’-nya dibayar 

dengan tertib. 

  Untuk penetapan hak milik ‘eigendom’ perdata Belanda, haknya 

harus diputuskan (beschikken) oleh Hakim Raad van Justitie. Sementara 

keputusan pemberian hak agraria (Agrarischrechten), diputuskan oleh 

Direktur Departemen Dalam Negeri (Directeur van Binnenlands Bestuur), 

dilaksanakan oleh pejabat Pamong Praja (Binnenlands Bestuur 

Ambtenaar). Pemisahan itu dilakukan karena politik hukum hak atas tanah 

                                                   
80  J.S. Furnivall, Administration in Burma and Java, some points of similarities and contrast, op.cit. 
81  J.S. Furnivall, Colonial policy and practice: A comparative study of Burma and Netherlands India, 

Cambridge: At The University Press.  
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kolonial Belanda, hanya memberikan hak milik ‘eigendom’ Belanda 

kepada warga Negara Belanda yang tinggal di Indonesai, ataupun orang 

Eropah dan Timur Asing yang sudah dipersamakan pergaulan sosialnya 

dengan orang Belanda (Europeanen gelijkgestelden). Terhadap penduduk 

orang Bumiputra, karena tidak berhak memiliki hak milik ‘eigendom’, maka 

mereka hanya diberikan hak agraria untuk mengerjakan (bewerkers) 

tanah milik Negeri/Negara Belanda, dengan kewajiban membayar pajak 

hasil bumi (landrente). Dengan demikian, secara hukum, penduduk 

Bumiputra, disisihkan secara sadar untuk mengusahakan tanah milik 

Negeri/Negara Belanda dalam bentuk usaha perdagangan dan pertanian 

perkebunan yang membutuhkan permodalan besar. .  

 

b. Organisasi pengelola tanah milik Negeri/Negara Belanda: 

   Secara umum, pengelola tanah milik Negeri/Negara Belanda di 

daerah Jajahan, adalah pada Kementrian Dalam Negeri (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken). Organisasi pelaksananya disebut Pamong Praja 

(Binnenlands Bestuur), sebagai pejabat yang berwenang memberikan 

keputusan pemberian penggunaan tanah dan hak-hak agraria. 

Demikianlah, maka pemberian hak sewa ‘erfpacht’, keputusan 

pemberiannya diberikan oleh Gubernur Jenderal. Sedangkan pemberian 

hak-hak agraria lainnya di daerah baik terhadap golongan penduduk 

Eropah, Timur Asing, maupun Bumiputra, dilakukan oleh pegawai 

Pamong Praja, sebagai pelimpahan kewenangan dari Departemen Dalam 

Negeri. Selanjutnya untuk Departemen, Instansi, atau Kantor Pemerintah, 

pun diberikan tanah menurut kebutuhannya bagi pelayanan publik. Status 

hukum tanah bagi pelayanan publik itu disebut ‘tanah milik umum’ (publiek 

domein) dan merupakan benda yang dikeluarkan dari hubungan 

perdagangan (res extra commercium). Untuk kepentingan tentara dan 

keamanan Negara, keputusan pemberian tanahnya, harus dilakukan 

langsung oleh Kepala Negara, dhi. Gubernur Jenderal. Status hukumnya 
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lalu disebut ‘tanah tentara’ (militair grond) dan juga merupakan benda 

yang disebut ‘res extra commercium’ jadi tidak boleh diperdagangkan.  

   Adapun tanah-tanah yang diberikan untuk dipakai dengan ‘hak 

pakai’ (recht van gebruik) oleh Departemen, Kantor, ataupun Instansi 

Negara/Pemerintah lainnya bagi pelayanan publiknya, yang biaya 

perawatan serta pemeliharaannya masih tetap dibayar oleh Kementerian 

Keuangan Negara, status hukum tanahnya tetap menjadi ‘tanah milik 

Negeri/Negara’ (Lands/Staatsdomein). Namun tanah yang diberikan 

kepada pemerintah untuk perluasan kota dan desa, sesuai dengan 

perintah pasal 12 Agrarisch Besluit 1870, sekalipun biaya pemeliharaan 

serta perawatannya masih dibiayai dari keuangan Negara, diberi nama 

yang berbeda yaitu ‘tanah pemerintah’ (Gouvernement Grond-disingkat 

tanah GG). Akan tetapi, tanah yang diberikan kepada Departemen, 

Kantor, atau Instansi Negara, dimana biaya perawatan dan pemeliharaan 

serta penggunaannya untuk pelayanan publik (publiek service), dibiayai 

dari keuangan Departemen, Kantor ataupun Instansi yang bersangkutan 

sendiri, maka status hukum tanahnya pun berubah sepenuhnya menjadi 

‘tanah pemerintah’ (GG) yang telah dilepaskan dari ikatan hak 

kepemilikan Negeri/Negara. Atas ‘tanah pemerintah’ (GG) demikian ini, 

perlakuan hukumnya sama dengan perlakuan terhadap tanah milik 

‘eigendom’ pribadi, sekalipun tidak perlu bukti haknya dibuatkan oleh 

Notaris berdasarkan keputusan Hakim Raad van Justitie.  

 

c. Pengelola tanah milik Negeri/Negara Belanda di daerah Swapraja: 

   Daerah Swapraja, pada masa Hindia Belanda disebut juga 

‘Landschap’. Daerah ini, diberikan kewenagan mengurus diri sendiri 

sebagai satu daerah otonomi dalam sistim pemerintahan tidak langsung. 

Tanah yang semula diatur berdasarkan peraturan hukum adat setempat 

atau Raja ataupun Sultan pribumi, dianggap menjadi milik Negeri/Negera 

Belanda, berdasarkan teori ‘domeinverklaring’.  Kepemilikan tanah milik 

Negeri/Negara Belanda di daerah Swapraja itu, hanya merupakan 
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‘kepemilikan anggapan’ (vermoedelijk recht van Lands/Staatseigendom), 

karena kepemilikan nyatanya adalah penduduk setempat serta para 

kepala maupun Sultan ataupun Raja setempat. Demikianlah maka terjadi 

model pengaturan serta pengelolaan tanah milik Negeri/Negara Belanda 

di daerah Swapraja yang menghasilkan Hukum Agraria yang khas untuk 

daerah Swapraja. Sesuai dengan sistim pemerintahan kolonial yang 

bersifat tidak langsung, maka daerah swapraja pun dibedakan anatara 

Swapraja di Jawa-Madura dan di luar Jawa-Madura yang disebut juga 

‘tanah seberang’ (buitengewesten).   

 

1) Jawa-Madura: 

  Adapun terhadap tanah-tanah yang diberikan kepada pemerintah 

daerah Swapraja berdasarkan Undang-Undang Swapraja 

(Zelfbestuursordonantie-S. 1919 No. 822), kedudukan hak kepemilikan 

Negeri/Negra Belanda harus dibedakan antara bentuk hubungan 

Negeri/Negara Belanda dengan pemerintahan daerah Swapraja yang 

bersangkutan. Untuk daerah di pulau Jawa dimana ada daerah-daerah 

Kesultanan Jawa seperti Solo, Jogja, Cirebon, di Jawa Tengah, yang 

disebut daerah Vorstenlanden; dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat 

dan Timur yang tidak termasuk daerah kekuasaan Vorstenlanden. 

Kesultanan Banten di Jawa Barat, sejak awal telah dianggap masuk 

daerah ‘tanah taklukkan’ oleh VOC, sehingga otomatis termasuk wilayah 

milik Negeri/Negara Belanda yang diwarisi dari VOC setelah pembubaran 

VOC pada Desember 1799.  

   Hak kepemilikan Negeri/Negara Belanda di daerah-daerah 

Vorstenlanden Jawa, sekalipun secara hukum administrasi Negara Hindia 

Belanda, berdasarkan teori ‘domeinverklaring’ termasuk wilayah yang 

berada dalam kekuasaan pemerintahan langsung 

(Streeksbestuursgebied), namun hak kepemilikan ‘eigendom’-nya 

Negeri/Negara Belanda, bersifat tidak penuh dan tidak mutlak. 

Kepemilikan itu dinyatakan oleh Nols Trenite dan Logemann, sebagai 
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hanya merupakan ‘hak milik eigendom anggapan’ (vermoedelijk recht van 

eigendom). Maka perolehan tanah oleh pemerintah Belanda, harus 

dilakukan dengan cara persewaan baik untuk usaha perkebunan maupun 

usaha lainnya oleh pengusaha Belanda. Dengan demikian, perang 

Diponegoro yang dikenal juga sebagai perang Jawa pada 1825-1830, 

secara hukum, tidak diakui syah sebagai perang ‘penaklukkan’ 

(geconquesteert oorlog) seperti halnya VOC menaklukkan Bupati Jacatra 

pada 1619 di Jawa Barat. Artinya, semua area yang dilanda perang Jawa, 

secara hukum NBW/KUHPInd., tetap menjadi milik Sultan Jogja, 

sekalipun ada imbal jasa serahkan tanah oleh Kesultanan Jogja kepada 

Belanda, atas jasa Belanda membantu perang melawan Pangeran 

Diponegoro, namun tanah-tanah itu tidak disebut sebagai ‘tanah 

taklukkan’ milik Belanda. 

   Daerah Kesultanan Cirebon, pun tidak pernah ditaklukkan Belanda 

dengan perang penaklukkan, sehingga kedudukan hukum dari teori 

‘domeinverklaring’ pun hanya memberikan kekuasaan serta kewenangan 

tindakan hukum yang sama dengan Kesultanan Jogja yaitu hak milik 

Negeri/Negara Belanda hanya bersifat ‘hak milik anggapan’. Demikianlah 

sifat penegakkan teori ‘domeinverklaring’ di daerah-daerah Kesultanan 

Jawa yang disebut juga daerah Vorstenlanden, sekalipun secara hukum 

administrasi Negara Belanda, digolongkan sebagai termasuk wilayah 

‘kekuasaan langsung’ dari Pemerintah (Gouvernement) Hindia Belanda. 

Hukum agraria di daerah Vorstenlanden Jawa ini, dikembangkan sendiri  

secara bebas oleh masing-masing Raja untuk wilayah kekuasaannya. 

Demikianlah di Kesultanan Jogja, pada 1928, Sultan melakukan 

perubahan agraria yang disebut ‘Agrarisch Hervorming’, dengan meniru 

serta melembagakan lembaga hukum Belanda dengan hukum Adat Jogja. 

Demikianlah maka dikenal sistim hak atas tanah untuk Raja yang disebut 

‘tanah Sultan’ (Sultan grond), ‘tanah milik mahkota kerajaan’ 

(Kroondomein), disertai sistim penataan administrasi yang dikelola Kantor 

khusus dan dibedakan antara penataan administrasi tanah Sultan yang 
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dikelola oleh Kantor Pencatatan penguasaan dan peralihan hak yang 

disebut ‘Paniti Kismo’, sedangkan untuk wilayah pedesaan disebut 

‘Agrarisch kantoor’. 

  Jadi pengelolaan tanah milik Negeri/Negara Belanda di daerah 

Kesultanan Jogjakarta dan Surakarta, diserahkan sepenuhnya pada 

pemerintahan Kesultanan yang bersangkutan. Maka pemerintah dan 

pengusaha Belanda yang akan menggunakan tanah dalam wilayah 

Kesultanan harus melakukan perjanjian sewa baik untuk usaha 

perkebunan maupun usaha transportasi seperti membangun jalan rel 

kereta api. 

 

 2) Luar Jawa-Madura (Buitengewesten): 

  Terhadap daerah-daerah Kesultanan di luar Jawa dan Madura, 

sistim pengelolaan tanah milik Negeri/Negara Belanda, diserahkan penuh 

kepada Kepala Pemerintahan Swapraja (Zelfsbetuurder) sendiri, yang 

umumnya mengatur berdasarkan azas-azas hukum adat rakyatnya 

disertai sedikit pengaruh perubahan oleh Raja. Namun umumnya, 

perolehan tanahnya diatur berdasarkan perjanjian yang dibedakan antara 

‘penjanjian panjang’ (lange kontrak) dan ‘pernyataan pendek’ (korte 

verklaring). Kedua jenis perjanjian ini, mengatur mengenai cara perolehan 

tanah pertanian dan perkebunan bagi usahawan Belanda. Sedangkan 

mengenai pemerintahan, diatur berdasarkan sistim pemerintahan otonomi 

daerah yang disebut Swapraja. Penundukkan diri Sultan atau Raja 

setempat yang disebut ‘Bestuurder’, hanya bersifat pengakuan dan 

penghormatan upacara (ceremonie) terhadap kekuasaan pemerintah 

pusat Hindia Belanda (Gubernemen). Karena itu, Reesink82 menyatakan 

bahwa hubungan perjanjian antara Pemerintah Belanda dengan para 

Sultan dan Raja Pribumi, merupakan hubungan antar Negara secara 

internasional. Prinsip hubungan perjanjian internasional itu, menurut 

                                                   
82  G.J. Resink, Negara-Negara Pribumi di Kepulauan Timur, Seri terjemahan LIPI-KITLV, Jakarta: 

Bhratara, 1973, no. 20, hlmn. 7 
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Resink, berlaku untuk semua Raja (Vorsten) di kepulauan Indonesia, 

termasuk di pulau Jawa, diakui sebagai subyek hukum Internasional83. 

   Karena tujuan perjanjian perolehan tanah adalah unuk usaha 

pertanian dan perkebunan yang berdasarkan Undang-Undang Agraria 

1870, harus dilakukan pada daerah di luar kawasan desa, maka 

pemerintah Belanda merasa berkewajiban mengatur daerah hutan, 

sehingga dibuatkan Undang-Undang Kehutanan (Boschordonnantie S. 

1927 No. 221). Untuk tanah-tanah hutan di luar kawasan desa di luar 

Jawa-Madura, disebut daerah ‘hutan belukar’ (woeste grond), dimana 

tanah dalam kawasan desanya disebut ‘tanah desa agraria’ (Agrarisch 

dorps grond- disingkat ‘agrarisch dorppen’). Undang-undang Kehutanan 

itu berlaku untuk Jawa-Madura, sementara untuk luar Jaw-Madura, 

dibuatkan peraturan pelaksana yang disebut ‘Bosverordening’. Peraturan 

mana mengatur soal pungutan ‘retribusi’ (retributie) kepada pengusaha 

swasta asing yang mengusahakan tanah hutan (bosexploitatie). 

Kewajiban membayar ‘retribusi’ itu, di Kalimantan dan Sumatra disebut 

‘jelutung’, yang harus dibayar pengusaha sebagai ‘ganti rugi’ 

(shadeloosstelling) kepada Negeri/Negara Belanda, sebab telah 

mengusahakan tanah hutan milik Negeri/Negara Belanda.    

   Ketentuan perolehan tanah di wilayah kehutanan itu, diatur 

beradasarkan ketentuan ‘ijin usaha pertanian’ (Landbouw-concessie), 

yang kemudian berdasarkan ketentuan ‘erfpacht’ S. 1919 No. 61, 

pemberian ijin usaha pertanian itu ditegaskan namanya menjadi 

pemberian ijin hak ‘erfpacht’. Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan 

1927, di Jawa dibentuk Jawatan Kehutanan. Sementara di luar Jawa-

Madura, urusan kehutanannya masih diatur berdasarkan ketentuan 

‘Landbouw-concessie’ dengan ‘Bosverordening’, dan di daerah yang 

ditemukan bahan tambang, diatur berdasarkan Undang-Undang 

Pertambangan (Indische Mijnwet-S. 1899 No. 241, dan terakhir dengan 

Mijnordonnantie-S. 1930 No. 38). Hakekat dari ‘Boschordonnantie’ dan 

                                                   
83  G.J. Resink, op.cit. 
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‘Bosverordening’ terhadap penduduk orang Bumiputra adalah, untuk 

memiliki hak atas area hutan yang bukan ‘hutan tutupan’ (wildresevaat 

atau natuurmonument area). Pada area di luar ‘hutan tutupan’ itu, 

penduduk berhak atas hak ‘zamelrecht’ dan ‘sprokelrecht’ yaitu 

mengambil kayu mati (avaalhout) dan ranting-ranting mati, untuk bahan 

bakar rumah tangga; ‘jachtrecht’ untuk berburu binatang, menggembala 

dan menebang kayu di luar area ‘wildresevaat’, sekadar untuk 

membangun rumah pribadi dan rumah desa. Untuk masarakat desa, 

‘zamelrecht’ itu diijinkan untuk mengambil buah-buahan, akar kayu yang 

sudah mati, madu atau hasil hutan lain yang tidak untuk diperdagangkan. 

Demikianlah ketentuan pengelolaan tanah milik Negeri/Negara Belanda 

atas area kehutanan (boswezen) baik terhadap perusahaan Belanda 

maupun penduduk Bumiputra di Luar Jawa-Madura. .  

 

 

 

3) Tanah untuk orang Timur Asing dan milik Kotapraja: 

   Terhadap penduduk Timur Asing, utamanya orang Cina yang 

tinggal di dalam area tanah milik Negeri/Negara yang diwarisi dari VOC, 

diberikan hak kepemilikan yang bukan dari pembelian tanah milik 

Negeri/Negara Belanda. Kepemilikan itu berdasarkan ijin untuk usaha 

pertanian namun bukan dengan hak ‘erfpacht’. Maka nama haknya bagi 

orang Cina atas hak tanah tersebut, disebut ‘landerijenbezitsrecht’. Hak 

‘landerijenbezitsrecht’ itu, bilamana diberikan di atas tanah ‘pertikelir’ 

maka disebut ‘tanah usaha’ (erfpacht), untuk membedakannya dengan 

‘tanah usaha’ yang dikerjakan penduduk Bumiputra. Atas tanah milik 

Kotapraja (Burgemeester domein), pemerintah Belanda memberikan ijin 

memperoleh hak yang disebut ‘erfpacht kota’ (Stedelijk erfpacht), untuk 

dimiliki dengan hak ‘eigendom’ atau sewa dengan hak ‘erfpacht’, guna 

mendirikan bangunan di atas tanah milik Kotapraja. 
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   Untuk itu, pengelolaannya, diserahkan kepada satu badan usaha 

khusus yang disebut ‘Perusahaan tanah Kotapraja’ (Gemeentelijk grond 

bedrijf). Kewenangan hukum yang diberikan, adalah perusahaan itu boleh 

memilih antara menjual tanah dengan hak ‘eigendom’-nya atau 

menyewakan saja dengan hak ‘erfpacht’. Dalam dua kemungkinan itu, 

pembeli atau penyewa, hanya berhak untuk mendirikan bagunan di atas 

tanah milik Kotapraja. Di Kotapraja Bandung, hak ‘stedelijk erfpacht’ itu 

diatur berdasarkan ‘Peraturan ketentuan erfpacht Bandung’ (Bandungse 

erfpachtsverordening- 1919/1920). Di Kotapraja Medan, ketentuan itu 

diberikan oleh ‘Pengawas Pemerintah’ (Controleur), sehingga melahirkan 

lembaga tanah ‘hadiah kontrolir’ (Grantcotroleur), dan juga ‘hadiah 

kotapraja’ (Grantmeester)84.  

4) Ringkasan: 

  Pelajaran yang sangat berharga, terlepas dari sifat kolonialismenya 

Belanda, adalah pada ketaatan azasnya Pemerintah secara konsisten 

pada filosofi, azas, ajaran dan teori hukum Pertanahan serta Keagrariaan 

NBW/KUHPInd. Sejak pengurus VOC sampai pada Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda, peraturan hukum pertanahan dan keagrariaan 

NBW/KUHPInd. yang ditegakkan, selalu memegang teguh ajaran dan 

teori kepemilikan tanah (grond domein) dimana pemegang haknya adalah 

Negara sebagai korporasi (corpus comitatus), masarakat 

(gemeenschappen), maupun badan hukum baik sebagai orang pribadi 

(corpus) maupun pribadi hukum (corpus coporatum). Hubungan perolehan 

tanah di daerah jajahan pulau Jawa pun, dilakukan dengan taat azas pada 

prinsip-prinsip dasar hubungan keperdataan NBW/KUHPInd. yaitu melalui 

hubungan jual beli (koop en verkoop) hasil bumi, tanpa harus memiliki 

tanah sendiri. Kemudian seiring dengan perkembangan kebutuhan hasil 

bumi yang lebih terjamin kualita dan jenisnya, maka kebutuhan atas tanah 

pun menjadi diperlukan. Dengan demikian dimulailah menegakkan 

hungan perolehan tanah melalui persewaan tanah untuk membangun 

                                                   
84  Gerard Jansen, Granrecthten in Deli, Medan: Oostkust van Sumatra-Institut, 1925. 
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perkebunan besar. Hasilnya terbukti sangat menakjubkan, sehingga 

usaha perkebunan yang semula dikelola oleh Pemerintah, diminta diubah 

menjadi dikelola langsung oleh pengusaha pemodal besar swasta 

Belanda. Negara dan Pemerintah, hanya menjadi pengurus yang 

mengawasi penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh para pengusaha 

pemodal besar Belanda.  

  Persoalan yang timbul sehubungan dengan perubahan politik 

agraria itu, adalah menggantikan cara perolehan tanah melalui persewaan 

yang hanya dibenarkan selama 20 tahun, menjadi pemberian tanah 

dengan hak ‘erfpacht’ selama 75 tahun. Akan tetapi untuk itu, berarti 

undang-undang Perkebunan (Cultuur wet), harus diubah menjadi undang-

undang Agraria (Agrarische wet). Karena dengan undang-undang Agraria, 

Negeri/Negara Belanda, bisa menjadi pemilik tanah sehingga bisa dengan 

bebas memberikan tanah dengan hak agraria yang lebih kuat dan lama 

yaitu ‘erfpacht’. Tetapi persoalannya adalah, tanah yang diwarisi dengan 

hak milik dari VOC hanya meliputi sebagian dari Jawa Barat, yaitu daerah 

yang diklaim VOC setelah perang penaklukkan Bupati Jacatra yang 

dianggap sebagai Raja kecil Jawa. Daerah-daerah lainnya di Jawa 

Tengah, Timur dan Madura, tidak bisa dinyatakan sebagai milik 

Negeri/Negara Belanda, karena tidak pernah diadakan perang 

penaklukkan untuk menguasai dan menduduki tanah di daerah-daerah 

tersebut. Maka tanahnya tidak dapat dinyatakan sebagai ‘tanah taklukkan’ 

yang menjadi milik Negeri/Negara Belanda.  

   Apalagi, daerah Kesultanan di Jawa Tengah dan Cirebon, tidak 

pernah diduduki melalui perang penaklukkan sehingga wilayah 

Kesultanan tersebut tidak bisa otomatis diklaim Belanda menjadi milik 

Negeri/Negara Belanda. Daerah Kesultanan Jawa itu, dipandang sebagai 

Negara-Negara pribumi yang merdeka yang mandiri. Untuk mengatasi 

kesulitan hukum itu, lalu Parlemen Belanda sepakat untuk membuat dasar 

hukum kepemilikan tanah Negeri/Negara Belanda atas tanah di daerah 

jajahan pulau Jawa, melalui sebuah pernyataan sepihak yang dirumuskan 
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dalam Keputusan Agraria (Agrarisch Besluit). Pernyataan itulah yang 

selanjutnya dikenal sebagai ‘pernyataan hak milik Negeri/Negara’ Belanda 

(domeinverklaring). Sejak itulah, lahir dan diperkenalkan dengan syah, 

istilah tanah milik Negeri/Negara sebagai bahasa hukum pertanahan dan 

keagrariaan Belanda di daerah jajahan pulau Jawa-Madura. Istilah mana 

sering disingkat menjadi ‘tanah Negara’. 

  Demikianlah, maka pengelolaan tanah milik Negeri/Negara 

Belanda yang disingkat ‘tanah Negara’ itu pun dilaksanakan dengan taat 

azas dalam penegakkan teori kepemilikan tanah ‘privaat eigendom’ dan 

‘domeinverklaring’. Maka sekalipun terjadi perubahan sistim pemerintahan 

menjadi langsung dan tidak langsung, namun pelaksanaan penegakkan 

hukumnya, tidak menimbulkan kontradiksi. Baahkan kekacauan hukum 

pun senantiasa bisa diatasi. Sebab sumber penyelesaian kekacauan dan 

pertentangan peraturan hukum, yaitu filosofi, azas, ajaran dan teori 

Hukum Pertanahan NBW/KUHPInd. yang menjadi acuan penegakkan 

Hukum dan Administrasi Agraria, senantiasa digunakan menjadi dasar 

penyelesaian. Jadi hakekat penyelesaian kontradiksi dan kekacauan 

penegakkan hukum pertanahan dan keagrariaan, adalah pada ajaran hak 

kepemilikan tanah, baik Negara maupun perorangan sebagai pribadi 

hukum (corpus). Dengan lain perkataan, selama kepastian filosofi, azas, 

ajaran dan teori hak milik atas tanah dan hubungan keagrariaan tidak 

jelas dan pasti, maka penyelesaian kontradiksi peraturan hukum maupun 

penyelesaian sengketa, tidak akan pernah bisa diselesiakan secara adil 

dan beradab.  

   

d Pengelolaan Tanah Negara R.I.: 

  Jika dibandingkan dengan bentuk dan cara pengelolaan tanah milik 

Negeri/Negara kolonial Belanda yang jelas obyek kepemilikannya, maka 

pengelolaan ‘tanah Negara R.I.’, tidak jelas obyek kepemilikannya. 

Bahkan karena kesalahan penggunaan tafsiran atas perkataan ‘dikuasai 

Negara’ dalam pasal 33 UUD 1945, menyebabkan penegakkan obyek 
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‘tanah Negara R.I.’ menjadi sama dengan obyek ‘tanah milik 

Negeri/Negara’ Belanda yaitu terhadap tanah yang tidak dilekati sesuatu 

hak perorangan baik menurut hukum Adat maupun yang ada dalam pasal 

16 UUPA 1960, adalah ‘tanah negara’. Meskipun dalam diskusi serta 

retorika dan tulisan para sarjana, diakui bahwa pengertian kata ‘dikuasai 

Negara’ itu bermakna bahwa Negara R.I. bukan pemilik tanah, namun 

penegakkan konsepsi hukum istilah ‘tanah negara R.I.’ masih diwarnai 

makna kepemilikan tanah oleh Negera R.I..  

   Hal itu terjadi, karena penegakkan UUPA 1960, masih dilakukan 

dengan pengaruh dan acuan teori hak kepemilikan ‘privaat eigendom’ 

NBW/KUHPInd. serta ‘domeinverklaring’, sekalipun disangkal dengan 

tegas. Maka pertentangan (kontradiksi) maupun kekacauan hukum 

pertanahan serta keagrariaan Indonesia, selalu tidak bisa diselesaikan 

tanpa harus melanggar Hak Azasi Warga Negara Indonesia (HAWNI) atas 

tanah dan HAM. Kekacauan dan tidak tersedianya secara lengkap serta 

akurat data P4T dalam administrasi pertanahan Indonesia itu, diakui oleh 

mantan pejabat senior BPN RI, Bambang Widjanarko85, yang 

mengusulkan penyelesaiannya melalui program “Manajemen Pertanahan 

Berbasis Masyarakat” (MPBM) yang telah diujicobakan dengan hasil baik 

di Jawa Tengah maupun Maluku Tenggara termasuk Kota Tual.  Akibat 

dari tidak lengkap dan akuratnya data P4T, menyebabkan pengelolaan 

tanah Negara dan tanah masarakat, menjadi tidak dapat dipastikan 

dengan jelas obyeknya, sehingga penyelesaian sengketa pun tidak dapat 

diselesaikan dengan baik. Hal itu, terbukti dari maraknya sengketa 

pertanahan dan keagrariaan, yang hakekatnya adalah disebabkan oleh 

ketidakpastian hak kepemilikan atas tanah; sebab masih menganut teori 

kepemilikan NBW/KUHPInd., yang belum diganti dengan teori ‘de facto-de 

jure’. Bahkan penyelesaian sengketa yang sudah diputuskan Hakim 

Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) 

                                                   
85  Bambang Sulistyo Widjanarko, Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM): Multiguna-

Mempercepat Kemandirian Bangsa, Semarang: LSM Muri Lamtari, 2012. 
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pun, tidak bisa dengan mudah dan cepat dieksekusi pelaksanaan 

hukumnya. Kelemahan dan kekurangan dalam sistim hukum itu, 

menyebabkan terhambat dan sukarnya meningkatkan kemakmuran 

Rakyat/WNI, seperti tampak dalam uraian penjelasan berikut: 

 

1) Perspektif Yuridis Administratif: 

  Mengingat kenyataan kekacauan sistim administrasi hukum 

pertanahan dan keagrariaan setelah berlakunya UUPA 1960, karena 

kesalah tafsir atas konsepsi hukum maupun kelembagaan negaranya 

yang ditiru dari zaman colonial Belanda, maka bagian ini dipisah menjadi 

dua bagian yaitu administrasi pertanahan dan keagrariaan dan 

administrasi kehutanan. Penjelasan ini diperlukan untuk memberikan 

kesadaran hukum tentang kekeliruan pengelolaan tanah Negara R.I. oleh 

lembaga Negara dalam sistim Negara Kesatuan R.I. (NKRI). Secara 

kelembagaan Negara, administrasi pertanahan dan keagrariaan diatur 

serta diurus oleh Kementrian Agraria dan kini menjadi Badan Pertanahan 

Nasional Indonesia (BPN RI), sedangkan urusan kehutanan diurus dan 

diatur oleh Kementrian dan Departemen Kehutanan. Akibatnya, 

pengelolaan tanah Negara R.I., dipisah dan dibedakan kewenangan 

mengurus dan mengaturnya antara kewenangan BPN RI dengan 

kewenangan Kementrian Kehutanan. Satu pemisahan, yang ditinjau dari 

segi hukum administrasi pertanahan dan keagrariaan, seharusnya tidak 

boleh terjadi, agar tidak terjadi kekacauan obyek pengurusan hak atas 

kepemilikan tanahnya.  

 

a. Administrasi pertanahan dan keagrariaan: 

  Dari sisi pandangan hukum administrasi pertanahan dan 

keagrariaan, obyek pengurusan dan pengelolaan tanah Negara R.I. 

yang biasa disingkat menjadi P4T, adalah tugas kewajiban publik 

Negara R.I. untuk bidang urusan keagrariaan, seperti dalam rincian 

pasal 2 ayat 2 UUPA 1960.  Ketentuan rincian pasal 2 ayat 2 UUPA 
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1960, telah sangat jelas menetapkan rincian unsur-unsur tugas 

kewajiban publik Negara R.I. dalam mengurus dan mengolah tanah 

yang dikuasai Negara. Tugas itu, seperti diuraikan dalam bagian D. 

1, sebenarnya merupakan kewajiban publik Negara, yang dimasa 

Hindia Belanda, disebut ‘beheersrecht’. Jadi obyek penegakkan 

kewajiban publik itu, seharusnya adalah pada pembuatan 

peraturan hukum dan kebijakan Negara yang bersifat memudahkan 

Rakyat/WNI sebagai pemilik tanah sebenarnya, dalam mengelola 

tanah sehingga kesejahteraan dan kemakmurannya dapat terus 

ditingkatkan. Akan tetapi ketidakmampuan penyelenggara Negara 

menghapus dan menggantikan teori kepemilikan tanah kolonial 

Belanda dengan teori ‘de facto-de jure’, menyebabkan lahirnya 

kekacauan serta kesalahan penetapan sasaran sebagai obyek 

pelaksanaan kewajiban publik Negara R.I. Jadi dari sudut pandang 

yuridis administratif, berdasarkan teori ‘de facto-de jure’, semua 

peraturan pelaksanaan penegakkan Hukum Agraria Indonesia, 

masih dijiwai dan dipengaruhi oleh teori ‘privaat eigendom’ 

NBW/KUHPInd. dan ‘domeinverklaring’, termasuk praktek 

penegakkan hukum administrasi Agraria kolonial Belanda terhadap 

Rakyat sebagai WNI.   

  Peraturan hukum yang penting dalam penegakkan hak 

keperdataan atas tanah seperti: peraturan pendaftaran tanah, jual 

beli, penyerahan tanah dan peralihan hak atas tanah, semuanya 

disusun dengan perumusan norma yang masih kuat dipengaruhi 

oleh filosofi, azas, ajaran dan teori Hukum Pertanahan serta 

Keagrariaan NBW/KUHPInd. Demikian pula, karena teori Hukum 

Pertanahan dan Administrasi Keagrariaan NBW/KUHPInd. serta 

praktek Keagrariaan kolonial Belanda, masih tetap dilatih serta 

diajarkan dalam pendidikan hukum maupun keterampilan 

penegakkannya, maka tindakan para penyelenggara NKRI, pun 

masih tetap menegakkan peraturan hukum NBW/KUHPInd. disertai 



 86

administrasi keagrariaan kolonial Hindia Belanda dalam Negara 

NKRI.  

   Bahkan peraturan dan lembaga hukum agraria kolonial 

Belanda dalam memperoleh kembali tanah milik Negeri/Negara 

Belanda dari penguasaan penduduk Bumiputra pun, masih terus 

digunakan dan dijadikan norma hukum positif yang harus 

diberlakukan terhadap Rakyat/WNI, tanpa menghargai hak 

kepemilikan tanah Rakyat/WNI sebagai pemilik tanah sebenarnya. 

Ketentuan itu, masih digunakan dan dijadikan ketentuan hukum 

positif dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang 

“Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum”. Kesalahan mendasar dari Undang-Undang No. 2/2012 

termasuk semua peraturan perundang-undangan lain, adalah pada 

kesalahan bentuk pemutusan hubungan hukum hak keperdataan 

antara rakyat dan/atau masarakat oleh Negara/Pemerintah R.I.  

  Penyelenggara Negara R.I. dan pembentuk Undang-Undang 

maupun penyusun peraturan pelaksanaan lainnya, hanya 

memahami arti pemutusan hubungan keperdataan hak atas tanah, 

seperti contoh yang dilakukan oleh mantan Pemerintahan kolonial 

Belanda terhadap orang Bumiputra yaitu dengan cara 

membayarkan ‘uang ganti rugi’. Tidak dipahami dan tidak disadari, 

oleh para penyelenggara Negara R.I., bahwa hakekat arti dan 

makna sebenarnya istilah ‘uang ganti rugi’ yang diterjemahkan dari 

istilah bahasa hukum Belanda ‘afkoopsom’, arti sebenarnya adalah 

‘uang tebusan’;  bukan ‘uang ganti rugi’, yang istilah hukum bahasa 

Belandanya disebut ‘schadeloosstelling’. Istilah ‘schadeloosstelling’ 

itu, dipakai Pemerintah kolonial Belanda dalam pemutusan 

hubungan hukum hak keperdataan milik ‘eigendom’ 

NBW/KUHPInd. para ‘tuan tanah’ (landheer) yang dibeli kembali 

oleh Negeri/Negara Belanda.  
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   Tujuannya adalah untuk menghapus lembaga ‘tanah 

partikelir’ (particulierlanderijen). Dalam penghapusan lembaga 

‘tanah partikelir’ itu, Pemerintahan Negara Belanda benar-benar 

memperhitungkan pembayaran ‘ganti rugi’ (schadeloosstelling) 

kepada ‘tuan tanah’ dalam proses pemutusan hubungan 

keperdataannya, karena ‘tanah partikelir’ adalah tanah yang dimiliki 

dengan hak keperdataan ‘eigendom’ NBW/KUHPInd. yang bersifat 

kebendaan (zakelijk recht). Sehingga pemutusan hubungan hak 

keperdataan ‘tuan tanah’ pemilik tanah partikelir atas tanahnya 

sebagai benda tetap, harus dilakukan dengan cara ‘pembelian 

kembali’ (terug koopen) dan pembayaran ‘harga pembelian’ 

(koopprijs). Pembelian untuk menghapus lembaga ‘tanah partikelir’ 

yang sejak 1848 ketika NBW diterapkan di Hindia Belanda 

berdasarkan azas konkordansi menjadi KUHPInd., dipandang 

sebagai ‘negara dalam negara’, sehingga harus dihapus. Tetapi 

pada saat pembelian kembali, Negara/Pemerintah Belanda, tidak 

boleh menggunakan lembaga ‘afkopen’ atau ‘aflossen’ dengan 

pembayaran uang ‘afkoopsom’. Sebab hak yang hendak dihapus 

adalah hak milik ‘eigendom’ NBW/KUHPInd. disertai hak publik 

kenegaraan kolonial Belanda. Inilah bukti kehati-hatian 

pertimbangan dasar-dasar hukum pemerintahan kolonial Belanda 

dalam menggunakan lembaga pemutusan hubungan hak milik 

keperdataan warga negaranya.  

   Pemerintahan Negara kolonial Belanda, menggunakan 

istilah ‘afkoopsom’ terhadap penduduk orang Bumiputra, adalah 

karena orang Bumiputra, tidak memiliki hak milik keperdataan 

‘eigendom’ NBW/KUHPInd., sehingga tidak perlu diadakan 

pemutusan hubungan hak keperdataannya atas tanah sebagai 

benda tetap. Selain itu, status hukum tanah yang diduduki orang 

Bumiputra itu, tetap menjadi milik (domein-eigendom) 

Negeri/Negara Belanda. Maka penyerahan kembali tanah dari 
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penduduk Bumiputra kepada Negeri/Negara Belanda sebagai 

pemilik sebenarnya, cukup dilakukan dengan cara ‘pelepasan hak’ 

yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa hukum Belanda 

‘prijsgeving’. Penyerahan kembali tanah kepada pemilik 

sebenarnya yaitu Negeri/Negara Belanda, tidak boleh dilakukan 

dengan lembaga hukum ‘penyerahan tanah secara hukum’ 

(juridische levering) seperti ditetapkan dalam NBW/KUHPInd. Jika 

pemerintahan kolonial Belanda menggunakan bentuk ‘jurudische 

levering’ bagi penyerahan kembali tanah dari penduduk Bumiputra, 

maka menurut Jonkers86, pemerintah Belanda bisa dikenai sanksi 

hukum pidana, sebab melanggar ketentuan Hukum Pertanahan 

dan Keagrariaan NBW. Kesalahan demikian itu, termasuk tindak 

pidana kejahatan (crimineel) atas harta kekayaan Negeri/Negara 

dan bukan pelanggaran (overtreding).  

 

 

 

b.  Administrasi Kehutanan:  

  Administrasi kehutanan lahir berdasarkan pada Undang-

Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5 tahun 1967. Undang-

Undang Kehutanan inipu dibentuk tanpa sebuah naskah akademis, 

sehingga tidak bisa dilacak dasar-dasar pemikiran filosofi, azas, 

ajaran maupun teori pembuatan UUPK No.5/1967. Maka orang 

hanya dapat berspekullasi untuk berpikir bahwa landasan hukum 

pembentukan UUPK No.5/1967 adalah untuk melanjutkan urusan 

kehutanan yang diatur pada masa Hindia Belanda dengan 

‘Bosordonnantie’ dan ‘Bosverordening’. Namun tampaknya 

dilupakan bahwa peraturan perundang-undangan kehutanan 

Belanda itu, semuanya disusun berdasarkan filosofi pelaksanaan 

                                                   
86  J.E. Jonkers, Handboek van het Nederlands Indisch Strafrecht, Terjemahan, tanpa nama 

penerjemah, Jogjakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1962. 
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Agrarische Wet 1870 dan Agrarisch Besluit 1870, dengan teori 

‘domeinverklaring’, tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah 

milik Negeri/Negara Belanda untuk urusan kehutanan, utamanya 

terhadap area yang disebut ‘hutan belukar’ (woeste grond).  

   Area ‘hutan belukar’ itu, dikatakan meliputi semua area yang 

berada di luar kawasan desa (buiten dorps gebied/area). Jadi 

sekalipun tanah hanya ditumbuhi rumput alang-alang dan semak 

belukar kecil di luar pepohonan lebat yang rapat pun, asal tidak 

tampak diusahakan dan dihuni secara tetap oleh penduduk desa, 

maka termasuk kategori di luar ‘dorps gebied’ sehingga terpenuhi 

syarat untuk dikategorikan masuk dalam daerah ‘hutan belukar’ 

(woeste grond). Daerah mana menjadi kewenangan penuh dari 

Departemen dan Kantor Kehutanan Belanda untuk mengurusnya.  

  Daerah ‘hutan belukar’ itu, merupakan daerah yang tanpa 

ijin Negara melalui Gubernur Jenderal, tidak boleh tidak boleh 

diberikan dengan sesuatu hak keperdataan baik kepada 

perorangan maupun badan usaha.  Sementara hak penduduk 

desa, samasekali tidak diperkenankan memiliki hak kepemilikan 

tanah, kecuali untuk memungut ranting mati (sprokelrecht) dan 

kayu mati (avaalhout), sekadar untuk bahan bakar dapur rumah 

tangga (zamelrecht), berburu (jachtrecht). Untuk mengawasi 

penggunaan dan pengelolaan tanah Negara yang berada dalam 

kawasan hutan itu, pemerintah Belanda membentuk pejabat 

khusus tanpa gaji dari kas Negeri/Negara yang disebut ‘opziener’. 

Maka pejabat ‘opziener’ itu tidak dipandang sebagai pejabat 

Negara seperti halnya ‘controleur’ yang bertugas mengawasi 

pelaksanaan kerja para pengusaha perkebunan. 

  Berdasarkan analisa teori ‘woeste grond’ dan fakta 

perlakuan pengelolaan area atau kawasan hutan oleh Kementrian 

serta Departemen Kehutanan R.I., tampak bahwa UUPK No. 

5/1967 beserta semua peraturan hukum pelaksanaannya, adalah 
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juga merupakan pelaksanaan teori kepemilikan tanah milik 

Negeri/Negara Belanda (domeinverklaring) dan ‘privaat eigendom’ 

NBW/KUHPInd. Maka dapat dipahami bahwa Kementrian dan 

Departemen Kehutanan, melarang adanya  pendaftaran hak milik 

Rakyat penduduk WNI yang secara turun temurun menghuni dan 

mendiami serta mengklaim hutan-hutan tempat tinggal mereka 

menjadi hak milik dengan bukit kepemilikan SHM. 

  Penyelenggara Kementrian dan Departemen Kehutanan 

yang menegakkan UUPK No. 5/1967, tidak sadar akan 

pelanggaran mereka terhadap konstitusi dasar NKRI yaitu tanah 

bukan milik Negara, sehingga tanah-tanah dalam kawasan hutan, 

bukan tanah milik Negara R.I. Jadi perlakuan tanah Negara R.I. 

berdasarkan pasal 33 UUD 1945, tidak boleh dilakukan dengan 

filosofi, azas, ajaran dan teori ‘domeinverklaring’ beserta ‘privaat 

eigendom’ NBW/KUHPInd. dan teori ‘woeste grond’ Agrarishe Wet 

1870. 

  Masih banyak dengan deretan panjang peraturan 

pelaksanaan sistim hukum administrasi pertanahan dan 

keagrariaan Indonesia, yang bertentangan dengan filosofi, azas, 

ajaran dan teori hukum Pancasila dan UUD 1945, dalam 

penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh Rakyat sebagai WNI. 

Namun dua contoh diatas ini, kiranya cukup dikemukakan sebagai 

bukti pelanggaran hukum yang dilakukan penyelenggara Negara 

R.I. terhadap Rakyat/WNI, yang terjadi karena kekurangan dan 

ketidakpahaman terhadap Hukum Pertanahan maupun 

Keagrariaan Nasional Indonesia yang seharusnya ditegakkan. 

 

 2) Perspektif Negara Kesejahteraan: 

  Perspektif Negara Kesejahteraan yang dimaksudkan disini, adalah 

gambaran umum pelaksanaan kewajiban publik Negara R.I. dalam 

pengelolaan tanah, sehingga bisa diwujudkan kemakmuran, 
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kesejahteraan dan keamanan hidup Rakyat/WNI., sesuai dengan filosofi 

Pancasila dan perintah pasal 33 UUD 1945, disertai penyelesaian 

sengketa yang adil dan beradab. Jadi perspektif sebagai gambaran umum 

tujuan yang hendak dicapai Negara R.I., adalah terwujudnya kenyataan 

kehidupan Rakyat sebagai WNI yang makmur, sejahtera dan aman 

dimana penyelesaian sengketanya diselesaikan secara adil dan beradab. 

Dari segi filosofi Pancasila, kelima norma dasar dari Pancasila, 

hendaknya dipahami hakekat filosofisnya, bukan sekadar rumusan dari 

masing-masing lima normanya, melainkan pada keutuhan makna 

filosofisnya.  

   Keutuhan makna filosofisnya Pancasila yang dirumuskan dalam 

pembukaan UUD 1945, adalah peningkatan kemakmuran dan 

kesejahteraan kehidupan rakyat yang aman secara berkeadilan dan 

beradab manusiawi. Jadi perspektif Negara kesejahteraan (welfare State) 

dalam pengelolaan tanah oleh Negara R.I., adalah pelaksanaan 

kewajiban publik Negara yang dilaksanakan Pemerintah, untuk membuat 

Rakyat/WNI sebagai pemilik sebenarnya atas tanah, bisa mendapatkan 

manfaat sebesar-besarnya dari pengolahan tanah miliknya. Karena fungsi 

Negara dan Pemerintah berdasarkan pasal 33 UUD 1945, bukan menjadi 

pemilik tanah, melainkan pengurus yang harus melayani kepentingan 

Rakyat sebagai WNI. Negara dan Pemerintah-lah yang harus melayani 

kepentingan Rakyat/WNI, bukan sebaliknya Rakyat/WNI yang mengabdi 

kepada Negara atau Pemerintah.  

  Untuk memenuhi tuntutan filosofis Pancasila itu, teori kepemilikan 

tanah yang selama ini dianut, harus diubah. Karena teori kepemilikan 

tanah ‘privaat eigendom’ NBW/KUHPInd. dan ‘domeinverklaring’, 

bertentangan dengan hakekat filosofis Pancasila maupun perintah pasal 

33 UUD 1945. Prinsip ajaran dasar filosofis hak kepemilikan tanah ‘privaat 

eigendom’ dan ‘domeinverklaring’ Belanda, samasekali tidak menghargai 

Rakyat/WNI sebagai pemlik tanah sebenarnya; melainkan mengutamakan 

warga Negara dan orang asing Belanda, Eropah serta Timur Asing; 
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dimana pengelolaan tanahnya, diserahkan sepenuhnya kepada pemodal 

besar asing. Rakyat Indonesia yang selama masa penjajahan disebut 

Bumiputra, tidak memiliki hak keperdataan atas tanahnya, karena hanya 

dianggap sebagai penggarap tanah milik Neger/Negara Belanda. Maka 

teori kepemilikan tanah ‘privaat eigendom’ NBW/KUHPInd., serta 

‘domeinverklaring’ kolonial Belanda, harus dihapus dan diganti dengan 

teori kepemilikan ‘anggapan-nyata-hukum’ (de facto-de jure). Teori ‘de 

facto-de jure’ itu dihasilkan dari sumber inspirasi filosofi Hukum 

Pertanahan dan Keagrariaan Adat Indonesia (Beschikkingsrecht) yang 

diteremahkan kembali secara kontemporer sesuai dengan Pancasila dan 

jiwa UUD 1945.  

   Teori ‘de facto-de jure’ ini, mengajarkan prinsip dasar hak 

kepemilikan atas tanah, adalah kedudukan hukum orang sebagai Rakyat 

yang menjadi WNI. Artinya, setiap orang yang berkedudukan hukum 

sebagai Rakyat/WNI, adalah otomatis demi/karena hukum, menjadi 

pemilik sebenarnya atas tanah dalam wilayah Negara R.I. Artinya, setiap 

orang yang berkedudukan hukum sebagai Rakyat/WNI, secara otomatis 

adalah pemilik tanah sebenarnya. Pemilikan tanah sebenarnya, karena 

status hukum sebagai Rakyat/WNI, menyebabkan orang langsung secara 

otomatis menjadi pemiik tanah ‘anggapan’ (de facto in abstracto). Setelah 

secara nyata orang menduduki dan menguasai tanah, maka kedudukan 

hukum kepemilikan tanahnya pun langsung menjadi pemilik anggapan 

yang ‘nyata’ (de facto in concreto). Selanjutnya, setelah tanah yang 

dikuasai dan didudukinya didaftarkan sesuai dengan ketentuan 

pendaftaran tanah Negara Indonesia, maka hak kepemilikannya lalu 

disebut kepemilikan ‘hukum’ (de jure).  

   Kepemilikan ‘hukum’ (de jure), tidak berarti orang baru disyahkan 

hak kepemilikannya setelah didaftar, karena kepemilikan ‘hukum’ itu 

hanya merupakan pencatatan bagi ketertiban hukum administrasi 

pertanahan oleh Negara R.I. atas hak milik tanah warga negaranya. 

Sehingga hak milik setiap Rakyat yang menjadi Warga Negara R.I., 
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memiliki bukti perlindungan hukum oleh Negara secara tertulis yang 

disebut ‘Sertipikat Hak Milik’ (SHM). Dengan demikian, bukan pendaftaran 

tanah yang menjadi bukti hak kepemilikan tanah sebenarnya (the true real 

owner-Ingg., originair eigenaar-Bld., dominium eminens-Lat.), melainkan 

kedudukan hukum sebagai Rakyat yang menjadi WNI. Jadi Rakyat/WNI-

lah yang berkuasa penuh atas tanah miliknya, sementara 

Negara/Pemerintah, hanyalah penyelenggara dengan kewajiban publik 

mengurus dan mengatur penggunaan serta pemanfaatan tanah milik 

Rakyat/WNI agar dapat diwujudkan kemakmuran, kesejahteraan, serta 

keamanan hidup Rakyat/WNI dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Hanya dengan penegakkan teori kepemilikan tanah ‘anggapan-

nyata-hukum’ atau ‘de facto-de jure’ itulah, kesejahteraan dalam 

kemakmuran serta keamanan Rakyat/WNI, bisa diwujudkan.       
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 BAB III 
 

TANAH  UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT 

 
 

A. Konsep Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat 

1. Hubungan Manusia Dengan Tanah  

Berdasarkan sejarah kehidupan manusia, dari nenek moyang manusia pertama 

yang mendiami dunia ini tanah telah menempati posisi yang penting dalam kehidupan 

manusia. Tanah merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup manusia bukan saja 

berfungsi sebagai tempat berdiam, mendirikan rumah, tempat berusaha atau tempat 

dimana jasad mereka dikubur, tetapi juga merupakan sumber kekuasaan dan jaminan 

hidup bagi suatu bangsa. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat sekali, karena 

secara ritual dapat dikatakan bahwa manusia tercipta dari tanah dan akhirnya kembali 

ketanah. Sehingga tanah adalah suatu yang penting sekali dalam kehidupan manusia. 

Terlebih lagi bagi Bangsa Indonesia yang masyarakatnya bercorak agraris, dimana tanah 

merupakan unsur yang esensial bagi segala aspek kehidupannya. 

Kepercayaan-kepercayaan masyarakat adat yang sudah lebih dahulu 

memanfaatkan tanah yang ada untuk kepentingan yang disebut juga sebagai budaya atau 

hukum adat. Tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia yang telah 

dikaruniakan Tuhan kepada bangsa Indonesia harus dapat dikelola dan didayagunakan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipergunakan secara seimbang antara hak dan 

kewajiban terhadap tanah tersebut87. 

                                                   
87 Chadidjah Dalimunthe, Politik Hukum Agraria Nasional terhadap Hak-Hak atas Tanah, Yayasan 

Pencerahan Mandailing, MedaN, 2008, hal 2 
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Di dalam lingkungan hukum adat, tanah memegang peranan yang vital dalam 

kehidupan masyarakat hukum adat. Tanah bukan hanya merupakan tempat 

mempertahankan hidup, akan tetapi kepada tanah pulalah setiap orang menjadi terikat. 

Eratnya hubungan antara tanah dengan masyarakat hukum adat melahirkan hak-hak 

masyarakat atas tanah yang didasarkan pengolahan yang dilakukan secara terus-menerus. 

Tanah-tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat yang diperoleh berdasarkan 

hak-hak adat disebut tanah adat atau tanah ulayat. Hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya 

adalah suatu hak dari persekutuan hukum atas tanah yang didiami sedangkan 

pelaksanaannya dilakukan oleh persekutuan hukum itu sendiri atau oleh kepala 

persekutuan atas nama persekutuan. 

Semua bidang tanah yang dikatakan tanah hak ulayat desa, adalah berupa tanah 

hutan, termasuk hutan larangan yang diserahkan pengawasannya kepada desa yang 

bersangkutan, seperti tanah hutan, semak belukar, rawa-rawa, tanah-tanah yang berada 

dalam wilayah batas desa bersangkutan, yang dikuasai oleh desa. Seperti diketahui bahwa 

konsepsi tanah adat dapat dirumuskan sebagai yang komunalistik, religius, yang 

memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang 

bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sedangkan hak ulayat itu 

sendiri menunjuk pada sifat yang komunalistik yakni adanya hak bersama daripada 

anggota masyarakat hukum adat yang teritorial juga dapat berupa masyarakat hukum adat 

geneologik atau keluarga88. 

Bahwa hubungan manusia dan tanah adalah tidak dapat terpisahkan, karena tanah, 

selalu mengikuti secara administrasi  juga terhadap  kepemilikan, yang  dikuasai manusia 

                                                   
88 Moshedayan Pakpahan, Tanah Adat Di Daerah – Daerah Indonesia, Pusat Penelitian Dan Pengembangan 

Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 1998, hal. 1  
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kepada tanah, antara lain  Pewarisan, jual beli  maupun pengelolaan tanah. Secara sosial,  

manusia berkehidupan secara  berkelompok,  dengan demikian segala kepemilikan  tidak 

secara individu melainkan secara berkelompok  baik berupa tanah, mata air, maupun area 

perkebunan, tanah yang ditanami oleh kelompok  maka akan dikuasai secara bergantian 

atau berkelompok. Setelah mengetahui bahwa fungsi tanah bisa diperjual belikan bahkan 

bisa untuk dibarter  atau dihibahkan maupun diwasiatkan maka fungsi tanah berubah 

mempunyai nilai ekonomi, timbul  hukum  Perdata dan hukum yang mengatur 

kepemilikan terhadap penguasaan atas tanah. 

Tanah adalah salah satu faktor produksi yang tidak bisa diproduksi oleh manusia. 

Pemanfaatan tanah yang baik akan menjamin kelangsungan ekosistem yang stabil, 

membatasi pencemaran udara, serta dapat menciptakan struktur politik, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan, keamanan nasional masyarakat89. Kebutuhan akan tanah 

diindikasikan oleh adanya permintaan (demand) yang pada gilirannya akan dipenuhi 

dengan adanya penawaran (supply). Melihat aspek permintaan dan penawaran ini, maka 

seharusnya pada suatu saat akan terjadi keseimbangan harga (equilibrium price). Namun 

demikian, pada kenyataannya pasar sempurna tidak pernah ada, mengingat 

mekanismenya selalu “diganggu” oleh aktifitas manusia sendiri, sehingga harga pasar 

yang terjadi sering tidak mencerminkan “kenikmatan”yang sesungguhnya dirasakan. 

Dalam bahasa penilaian, harga “kenikmatan” itu sering diartikan sebagai nilai ekonomis. 

Di Indonesia, nilai pasar tanah yang wajar jauh lebih rendah daripada nilai ekonomisnya. 

Tanah sebagai bagian dari ruang muka bumi adalah sarana bagi manusia untuk 

melaksanakan segala aktivitasnya. Penilaian orang atas sebidang tanah akan menjadi 

                                                   
89 Sukanto Reksohadiprodjo, dan A.R Karseno, Ekonomi Perkotaan, Yogyakarta : BPFE, Edisi Ketiga, 1994. 
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sangat berbeda, karena tanah memiliki beberapa dimensi dan ukuran yang berbeda-beda 

pula. Istilah tanah, bisa diartikan menjadi tiga hal, yakni90 : 

a. benda tempat tumbuhnya tanaman (soil), ukurannya adalah tingkat kesuburannya, 

b. benda yang dapat diangkat dan dipindahkan (material), ukurannya adalah 

beratnya dalam ton, meter kubik atau kilogram, 

c. bagian dari wilayah muka bumi (space) yang sering disebut dengan tempat, 

ukurannya adalah luasnya, dalam hektar, meter persegi dan sebagainya. 

Untuk keperluan yang berkaitan dengan tanah sebagai tempat, Sandy91, 

membedakannya menjadi dua hal yakni yang terkait dengan hak (hukum) atas tanah 

tersebut dan yang terkait dengan penggunaannya. Untuk melakukan transaksi atas tanah 

sebagai tempat, diperlukan beberapa parameter lain (selain luasnya) yang harus dapat 

mewakili tanah tersebut dengan lebih baik lagi. Jual beli, ganti rugi, agunan, garansi, 

gadai maupun hipotik adalah beberapa contoh transaksi atas tanah yang memerlukan 

suatu “harga” atau “nilai” sebagai cerminan dari manfaat atau kegunaan tanah tersebut. 

Fenomena “alokasi” kegiatan manusia pada ruang menjadikan tanah sangat 

bernilai tinggi. Sejalan dengan dinamika ekonominya, manusia memerlukan pengetahuan 

untuk mengestimasi nilai tanah. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tanah dapat 

dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu : 

a. Aspek internal (site), yaitu semua sifat atau karakter yang dimiliki suatu persil 

atau daerah tertentu. Elemen-elemen site antara lain kondisi fisik persil yang 

berupa luas, ukuran (size), bentuk, topografi, legalitas hukum (hak penguasaan 

                                                   
90 Astrid Damayanti dan Alfian Syah, Penilaian Tanah Dengan Pendekatan Keruangan, makalah,  
91 Sandy, I Made, Pengetrapan Pasal 14, 15 UUPA (Tentang Land Use Planning) terhadap Pembangunan 

Nasional, Direktorat Tata Guna Tanah, Ditjen Agraria Depdagri, Publikasi No. 255, 1983. 
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dan penggunaannya), kesesuaian denga pemintakatan (zoning) dan lain 

sebagainya. 

b. Aspek eksternal (situation), yaitu keadaan atau karakteristik “lingkungan yang 

mempengaruhi “site”-nya. Misalnya, aksesibilitas (kemudaham menuju lokasi 

atau site yang lainnya), tersedianya jaringan infrastruktur kota, dan lain-lain. 

Selanjutnya dalam teori ekonomi, seperti halnya dengan barang-barang yang lain, 

sebenarnya yang menjadi faktor-faktor penentu suatu barang menjadi barang ekonomi 

juga berlaku pada tanah. Suatu barang digolongkan sebagai barang ekonomis, jika 

memiliki syarat-syarat, sebagai berikut92 :  

a. barang tersebut harus mempunyai nilai guna bagi manusia (utility);  

b. barang tersebut relatif langka (ketersediaannya) dibandingkan penggunaannya 

(scarcity);  

c. barang tersebut mempunyai hak-hak kepemilikan (property rights).  

Sesuai dengan syarat pertama, maka tanah yang tidak berguna sama sekali bagi 

manusia tidak menjadi obyek ekonomi, seperti misalnya tanah yang ada di dasar lautan, 

danau, gunung es dan sebagainya. Kecenderungan yang ada jelas bahwa semakin tinggi 

kegunaan sebuah tanah, maka semakin tinggi harga tanah tersebut. Untuk syarat yang 

kedua ternyata memiliki banyak konsekuensi karena kelangkaan tanah. Sebagaimana 

diketahui bersama, bahwa ketersediaan tanah adalah tetap dan terbatas, sedangkan 

manusia dan makhluk hidup lainnya selalu bertambah jumlahnya. Akibat kelangkaan 

inilah yang menyebabkan tanah menjadi semakin tinggi dari waktu ke waktu, apalagi 

                                                   
92 Simarta, Dj. A, Ekonomi Pertanahan dan Properti di Indonesia : Konsep, Fakta dan Analisis. 

Jakarta : CPIS, 1997 
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ketika memiliki posisi yang strategis dan tidak mudah ditemukan di lokasi-lokasi yang 

lain.  

Peningkatan kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas 

hidup juga bisa menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah93. Hal ini terjadi baik 

di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan yang mempunyai 

delineasi wilayah tertentu seringkali tanah yang ada didalamnya menjadi rebutan dan 

akibatnya dengan tidak seimbangnya jumlah pengguna dan ketersediaannya, maka 

menjadikan tanah tersebut menjadi semakin mahal. Fenomena tingginya harga tanah di 

kawasan perkotaan ternyata sesuai dengan teori von Thunen yang menjelaskan bahwa 

lokasi satu persil tanah dalam ruang memiliki konsekuensi terhadap harganya.  

Menurut von Thunen, kedekatan tanah dengan daerah pemasaran, seperti halnya 

kawasan perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak akan 

menyebabkan nilai margin keuntungan penjualan tanah menjadi lebih tinggi dbandingkan 

lokasi lain yang jauh dari daerah pemasaran, seperti kawasan perdesaan terutama di pusat 

bisnis (Central Business District atau CBD). Di lain pihak, ketersediaan infrastruktur di 

kawasan perkotaan juga memiliki hubungan yang positif dan efek “saling 

ketergantungan” dengan harga tanah. Dengan adanya infrastruktur menyebabkan harga 

tanah menjadi lebih tinggi dan sebaliknya proyek infrastruktur juga urung dilaksanakan 

jika harga tanah yang menjadi “calon” lokasi harganya mahal.  

Syarat yang ketiga berhubungan erat dengan sistem hukum pertanahan di suatu 

negara. Di Indonesia saat ini UUPA masih menjadi peraturan perundangan tentang 

pertanahan. Dalam hal kepemilikan tanah, UUPA lebih banyak menekankan pada aspek 

kepemilikan tanah individual. Hal ini penting untuk menjadikan status penguasaan tanah 
                                                   

93 Rusmadi Murad,. Administrasi Pertanahan, Mandar Maju, Bandung. 1997. 
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jelas ketika terjadi pemindahan hak atas tanah. Pembebasan tanah dalam konteks 

pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan ditujukan bagi 

kepentingan umum sering dikonotasikan dengan pengambilalihan tanah. Konotasi ini 

yang kemudian cenderung ke arah konotasi yang negatif. Penyebabnya adalah asal dari 

kata pengambilalihan tersebut, yaitu dari kata ambil. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, arti kata tersebut antara lain memiliki atau merebut. Dengan begitu jelas 

memberikan gambaran bahwa frase pengambilalihan tanah dapat saja diartikan upaya 

(dalam hal ini pemerintah) untuk merebut tanah milik masyarakat atau tanah yang sudah 

ada pemilik atau pemegang haknya94.  

Berdasarkan teori ekonomi di atas serta berbagai kondisi nyata yang ada, maka 

secara umum faktor-faktor penentu harga tanah bisa dikelompokkan ke dalam faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal tanah datang dari berbagai ciri alamiah tanah 

itu sendiri, misalnya kondisi geografis, topografis, daya dukung tanah serta kondisi fisik 

tanah lainnya. Tanah berpasir akan memiliki harga yang berbeda dengan tanah berawa 

atau tanah bergambut. Sedangkan faktor eksternal lebih banyak terkait dengan berbagai 

tindakan manusia, seperti penatagunaan tanah. Dengan adanya kegiatan penatagunaan 

tanah akan menentukan pembangunan berbagai prasarana dan sarana (infrastruktur) 

buatan manusia yang diperlukan oleh pengguna tanah tersebut, seperti jaringan jalan, 

listrik, air bersih, sistem drainase, jaringan telepon, sarana perumahan, perdagangan, 

pendidikan dan sebagainya.  

                                                   
94 Arie S Hutagalung,. Tinjauan Kritis Hukum Dalam Praktek Pengambilalihan Tanah,. Makalah 

disampaikan pada Semiloka Kajian dan Evaluasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan 
Pertanahan di Era Desentralisasi, Fokus Kebijakan Mengenai Pengambilalihan Tanah, BAPPENAS, 
Desember 2003. 
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Aspek lainnya yang terkait dengan tanah adalah pertahanan dan keamanan 

wilayah Negara. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di 

antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia terdiri dari 

pulau-pulau yang berjumlah +17.504 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 

juta km2 dan panjang garis pantai 81.900 km2. Hampir dua pertiga dari wilayah Indonesia 

adalah perairan dan sepertiganya adalah wilayah daratan. Indonesia berbatasan laut 

dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, 

Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Di darat, Indonesia 

berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, danTimor Leste 

dengan panjang garis perbatasan darat secara keseluruhan mencapai 2.914,1 km. Dengan 

kondisi geografis tersebut, penanganan masalah pertahanan dan keamanan dalam rangka 

kedaulatan negara menjadikan hal yang sangat kompleks bila dikaitkan dengan 

memelihara keberagaman sumber daya nasional sebagai aset bangsa. Demikian juga 

dengan masalah pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan pembinaan di 

wilayah perbatasan lainnya tentunya memerlukan penanganan yang lebih khusus, karena 

wilayah-wilayah tersebut mempunyai karakteristik permasalahan yang berbeda. Oleh 

karena itu, pertahanan dan keamanan merupakan bagian integral dalam upaya menjaga 

persatuan, kesatuan dan keutuhan negara di wilayah tersebut.  

Sebagai beranda depan suatu negara, daerah perbatasan merupakan cerminan dari 

tingkat kemakmuran suatu bangsa jika dilihat secara fisik dari luar negeri. Memperkuat 

tingkat kemakmuran di daerah perbatasan akan mempunyai implikasi yang sangat positif 

baik bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi pemerintah sebagai sarana diplomasi 

dengan dunia internsional terutama apabila terjadi konflik dan klaim perbatasan. Perlu 
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disadari bahwa seringkali wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sengaja dibelah 

secara kultural dari sebuah komunitas yang berasal dari satu akar budaya yang sama oleh 

kepentingan politik dari dua negara bertetangga atau oleh kepentingan politik pemerintah 

kolonial sebelumnya dalam menanamkan pengaruhnya di daerah tersebut. Tidak jarang 

penduduk di sekitar perbatasan saling melintas batas negara dengan tujuan berkunjung ke 

sanak keluarganya yang terpisah di negeri seberang dan bahkan saling berdagang dengan 

mendirikan pasar-pasar tradisional di sekitar daerah perbatasan tersebut. 

Permasalahan akan timbul ketika masyarakat perbatasan tidak mendapat kue 

pembangunan dari pemerintah. Selama beberapa puluh tahun ke belakang masalah 

perbatasan memang masih belum mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah. 

Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan 

perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya 

mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, 

terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Oleh 

karena itu, kemiskinan merupakan masalah klasik di daerah perbatasan, yang sampai 

sekarang belum tuntas ditangani. Sementara itu, potensi sumber daya alam yang dimiliki 

di wilayah ini cukup melimpah, namun hingga saat ini relatif belum dimanfaatkan secara 

optimal. Di sisi lain, terdapat berbagai persoalan yang mendesak untuk ditangani karena 

besarnya dampak dan kerugian yang dapat ditimbulkan. 

Ketertinggalan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan juga 

dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang tidak memadai, seperti jaringan 

jalan dan angkutan perhubungan darat maupun sungai masih sangat terbatas, prasarana 

dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi relatif minim, 
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ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, 

sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Kondisi keterbatasan tersebut akan semakin nyata 

dirasakan oleh masyarakat perbatasan ketika mereka membandingkan dengan kondisi 

pembangunan di negara tetangga, terutama, Malaysia. Keadaan seperti tersebut di atas 

tentunya sedikit banyak akan berpotensi menimbulkan kejahatan lintas negara dan 

penyelundupan yang merugikan negara dalam jumlah besar. Bila dilihat dari segi politik 

maka daerah perbatasan sangat rawan akan terjadinya klaim teritorial karena berbagai 

sebab, diantaranya adalah masyarakat dengan sengaja memindahkan patok perbatasan. 

Hal ini mungkin karena masyarakat frustasi dengan kebijakan pemerintah yang kurang 

menguntungkan. Walaupun tidak jarang juga penyebab hilangnya patok perbatasan 

karena rusak dimakan waktu serta hilang atau terkubur oleh alam. 

Dalam konteks pertahanan dan keamanan di perbatasan, maka kepentingan 

nasional yang dituangkan dalam kebijakan pertahanan adalah mewujudkan kondisi aman 

di sepanjang perbatasan antar negara dengan jalan terwujudnya penyelenggaraan 

pertahanan yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional di 

perbatasan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pertahanan negara di perbatasan memiliki 

peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman 

dan gangguan. Di lain pihak, wilayah batas laut seringkali terjadi kasus-kasus pencurian 

ikan oleh kapal-kapal asing karena lemahnya pengawasan di wilayah perairan RI. 

Pelanggaran batas laut tersebut juga sering dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional 

asal Indonesia akibat kurangnya pengertian tentang batas wilayah laut.  

Dari hal-hal tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa kebijakan pembinaan 

daerah perbatasan belum terpadu dan ini juga tercermin dengan adanya sebagian 



 104

pendapat yang mengemukakan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan negara selama ini 

merupakan domain pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah dan masyarakatnya 

kurang dilibatkan. Disamping itu banyak juga kebijakan pengelolaan perbatasan negara 

yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinergi satu sama lain. Misalnya kebijakan 

Kementerian PU untuk membangun infrastruktur jalan di wilayah perbatasan terhambat 

oleh adanya kebijakan Kementerian Kehutanan tentang Hutan Lindung di wilayah 

Perbatasan. Penanganan terhadap masalah-masalah yang muncul seputar perbatasan 

masih bersifat ad-hoc dan parsial oleh instansi atau lembaga yang berbeda-beda.  

Koordinasi pengelolaan wilayah perbatasan yang melibatkan banyak instansi 

terkait di tingkat pusat maupun daerah, belum terjalin dengan baik. Hal ini nampak dari 

belum terkoordinasinya pengembangan kawasan perbatasan antar negara dengan 

kerjasama sub ekonomi regional, seperti yang ditemui pada wilayah perbatasan antara 

Malaysia Timur dengan Kalimantan melalui Komite Kerjasama Sosial Ekonomi 

Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo) dan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, 

Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA), serta dengan rencana 

pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sanggau di 

Kalimantan Barat dan KAPET Sasamba di Kalimantan Timur. 

Kesadaran terhadap pentingnya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan 

sesungguhnya sudah mulai terlihat dalam RPJM Nasional tahun 2005-2009 yang 

menempatkan pembangunan wilayah perbatasan antar negara sebagai salah satu prioritas 

pembangunan nasional. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 

tentang wilayah negara disebutkan, bahwa untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan 

mengelola Kawasan perbatasan pada tingkat Pusat dan Daerah, pemerintah Pusat dan 
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pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. 

Namun demikian banyak program-program pembangunan wilayah perbatasan belum bisa 

diaplikasikan secara tepat karena berbagai alasan, seperti minimnya anggaran dan 

tumpang tindihnya kebijakan antara Pusat dan Daerah. Memperhatikan masih belum 

optimalnya usaha-usaha peningkatan pembinaan wilayah perbatasan negara yang 

dilakukan pemerintah selama ini, maka Balitbang Kemhan merasa perlu melakukan 

kajian mengenai Peningkatan Pembinaan Batas Wilayah Dalam Rangka Fungsi 

Pertahanan Untuk Menjaga Kedaulatan Dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

Undang-undang Pokok Agraria mengamanatkan agar politik, arah dan kebijakan 

pertanahan memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan 

sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur ini 

mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber 

kemakmuran utamanya tanah Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah (P4T) yang dirasakan saat ini akan mengusik rasa keadilan sosial . 

Untuk itu upaya membuka akses rakyat kepada tanah dan kuatnya hak rakyat atas tanah 

serta memberikan kesempatan rakyat untuk memperbaiki kesejahteraan sosial 

ekonominya bermakna penting dalam upaya pemenuhan hak dasar rakyat, peningkatan 

martabat social masyarakat dan tercapainya harmoni sosial sehingga dapat menjamin 

keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.  

 

2. Eksistensi Tanah Dihubungkan Dengan Tujuan Negara Dalam Konsep Walfare State 
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Tanah merupakan bagian dari sumber daya agraria yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak, seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, 

bahwa, ”Tanah sebagai salah satu unsur esensiil pembentuk negara, tanah memegang 

peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung negara yang 

bersangkutan lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi. Di negara yang rakyatnya 

berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan conditio sine qua non”95. Secara 

lengkap di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran”. Dari bunyi rumusan pasal ini telah menimbulkan 

pertanyaan apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara”, apakah 

hanya terbatas pada mengatur dan mengawasi pemanfaatan, ataukah turut ambil bagian 

dalam mengusahakan, ataukah memiliki sehingga dapat mengalihkan kepada pihak-pihak 

lain atau memberikan hak tertentu pada pihak lain96.  

Sebagian pertanyaan tersebut telah terjawab oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA sebagai 

penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan : 

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang 
untuk : 
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”. 
 

                                                   
95 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.172 

96 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, 
hlm54. 
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Di dalam UUPA Pasal 4 ayat (1) dinyatakan pula : “ Atas dasar hak menguasai 

dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam 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”. Dengan demikian Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan 

konstitusional bagi negara untuk memberikan hak atas tanah kepada perorangan dan 

badan hukum sesuai dengan keperluannya. 

Secara utuh Pasal 33 UUD 1945 ini mengatur tentang dasar-dasar sistem 

perekonomian atau tata susunan perekonomian dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang 

dikehendaki oleh negara Indonesia merdeka. Dasar perekonomian dan kegiatan 

perekonomian dalam Pasal 33 UUD 1945 bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan 

erat dengan Kesejahteraan Sosial. Hal ini terbukti dengan penempatan Pasal 33 dalam 

Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pencapaian 

kesejahteraan sosial dalam negara Indonesia merdeka tidak semata-mata menjadi 

tanggung jawab masyarakat, melainkan menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah. 

Pasal 33 juga Pasal-pasal lain (Pasal 31 dan Pasal 32) UUD 1945 mewajibkan kepada 

Pemerintah untuk mengambil bagian aktif  dalam mengusahakan tercapainya 

kesejahteraan rakyat. Ini berarti negara Indonesia merdeka adalah negara kesejahteraan 

(welfare state).97 Keinginan untuk membentuk negara kesejahteraan merupakan 

normatifisasi dasar-dasar yang termuat dalam Pembukaan, antara lain disebutkan : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu negara Indonesia ..... dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....”. 

                                                   
97 Ibid. Hlm.55 
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Meskipun dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia merdeka yang diinginkan 

adalah negara kesejahteraan, namun masih menimbulkan pertanyaan tentang 

bagaimanakah isi dan cara menyelenggarakan negara kesejahteraan, khususnya di bidang 

perekonomian. Untuk pencapaian kesejahteraan ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 

33 ayat (2) bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Tanah sebagai faktor 

produksi yang terutama dalam masyarakat Indonesia haruslah dibawah kekuasaan negara. 

Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang-orang untuk menindas dan memeras 

orang lain98. Penguasaan ini bertujuan untuk menjamin agar pemanfaatan tanah sebagai 

alat/cabang produksi benar-benar bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Dalam pada itu 

Bung Hatta menyatakan pendapatnya dalam Seminar Tahun 1977 tentang Penjabaran 

Pasal 33 UUD 1945 bahwa99 “ dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi 

penguasa, usahawan, atau “ondernemer”. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara  

terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang 

melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal”. 

 Tanah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, 

tercermin dari bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat 

diketahui bahwa “kemakmuran rakyatlah” yang menjadi tujaun utama dalam pengaturan 

pemanfaatan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya100.   

                                                   
98 Ibid. Hlm 57 
99 Ibid. Hlm.72 

100 Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, Penerbit 
Alumni, Bandung, 1993 
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Untuk mendukung implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disusul kemudian 

dengan terbitnya UU No.5 Tahun 1960  yang telah meletakkan dasar bagi pengaturan 

fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran dan keadilan terutama bagi rakyat 

tani101, seperti dikemukakan sebagai berikut bahwa  : 

 “Kelahiran UUPA 1960 yang melalui proses panjang , memakan waktu 12 tahun. 
Dimulai dari pembentukan “panitia Agraria Yogya” (1948), “panitia Agraria Jakarta” 
(1951), “Panitia Soewahjo” (1955), “Panitia Negara Urusan Agraria” (1956), “Rancangan 
Soenarjo” (1958), “Rancangan Sadjarwo” (1960), akhirnya di godok dan diterima bulat 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang kala itu dipimpin oleh Haji 
Zainul Arifin. UUPA 1960 bukan dibentuk oleh komisi DPR, bukan oleh pansus DPR, 
tetapi oleh panitia negara yang melibatkan berbagai pihak. Dalam sejarah RI, hanya dua 
masalah yang undang-undangnya dibentuk oleh panitia negara yaitu UU tentang Agraria 
dan UU tentang Keuangan, ini mencerminkan betapa mendasarnya persoalan agraria 
itu102.  

Melalui proses panjang dan serius itulah lahirnya UUPA yang merupakan 
manifestasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (naskah asli) dan merupakan 
cerminan dari adanya upaya dari pendiri negara (founding fathers) Republik Indonesia 
saat itu untuk menata kembali ketimpangan struktur agraria yang lebih adil sebagai akibat 
dari sistem corak produksi kolonialisme dan feodalisme. Oleh karena itu bagi rakyat 
Indonesia, terutama petani miskin dan buruh tani, lahirnya UUPA 1960 merupakan 
tonggak yang berharga untuk dilaksanakannya pembaruan agraria. Kemudian oleh 
Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963 menjadikan hari 
kelahiran UUPA 1960 sebagai Hari Nasional Petani Indonesia. Oleh karena itu, jiwa dan 
semangat UUPA 1960 sangat tegas ingin menjebol ketidakadilan struktural dalam rangka 
menyiapkan prakondisi sosial untuk membangun kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan 
bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani menuju masyarakat Indonesia yang adil dan 
makmur melalui pembaruan agraria dalam rangka penuntasan Revolusi Nasional103.  

 
Dengan di undangkannya UUPA, bangsa Indonesia telah mempunyai Hukum 

Agraria yang sifatnya nasional, bertujuan 104: 

                                                   
101 Penjelasan UUPA 
102

Achmad Ya'kub,  genda Neoliberal Menyusup Melalui Kebijakan Agraria Di Indonesia1,  Jurnal Analisis 
Sosial Dengan Tema “Pembaruan Agraria: Antara Negara Dan Pasar”, Vol. 9 April 2004, Akatiga. 

103 Achmad Ya’kub,  Reforma Agraria bagi Kesejahteraan dan Keadilan Sosial,  Federasi Serikat Petani 
Indonesia 2005 
104 Penjelasan UUPA 
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a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat 
utnuk membawakan kemakmuran, kebahagian, dan keadilan bagi rakyat dan negara, 
terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur 

b. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum 
pertanahan. 

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas 
tanah bagi rakyat seluruhnya. 

 

UUPA sebagai undang-undang yang mengatur hal-hal pokok terkait dengan 

peruntukan persediaan tanah menjadi acuan bagi undang-undang sektor yang berkaitan 

dengan agraria. Dalam UUPA termuat asas-atau prinsip-prinsip sebagai dasar penjiwaan 

pelaksanaan UUPA dan seluruh peraturan pelaksanaannya, yaitu: 

a. Asas Kenasionalan 

b. Asas pada tingkatan tertinggi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, yang bertujuan sebesar-besarnya 

mencapai kemakmuran Rakyat. 

c. Asas Pengakuan terhadap hak Masyarakat adat 

d. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial 

e. Asas hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah 

f. Asas persamaan kedudukan bagi setiap warga negara Indonesia laki-laki maupun 

perempuan. 

g. Asas tanah untuk penggarap, tanah pertanian harus dikerjakan aktif oleh pemiliknya dan 

mencegah cara-cara pemerasan (explotation l’homme par l’homme) 

h. Asas land reform 

i. Asas bentuk usaha bersama dalam lapangan pertanian, baik koperasi maupun gotong 

royong lainnya. 

j. Asas pelestarian lingkungan hidup 
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k. Asas partisipasi dan inisiatif basis rakyat 

l. Asas peran negara yang besar dalam melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia 

untuk mencapai keadilan dan kemakmuran 

Asas-asas hukum tersebut merupakan asas-asas hukum tanah nasional yang menjiwai 

UUPA, dan berlandaskan asas-asas hukum tersebut tujuan dibentunya UUPA antara lain 

“membawakan kemakmuran kebahagian, dan keadilan bagi rakyat dan negara, terutama 

rakyat tani, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya ....”. Tujuan UUPA sudah  seiring dengan 

perjuangan pendiri bangsa sejak awal sudah merancang suatu masyarakat sejahtera, 

bahagia yang berkeadilan sosial. Namun pencapaian tersebut masih harus diperjuangkan, 

karena dalam prakteknya mandat Konstitusi tidaklah sempurna, melainkan berhadapan 

dengan berbagai kendala yang memerlukan perhatian semua komponen bangsa. Sejak 

kelahirannya UUPA hingga kini telah menginjak usia 52 tahun, UUPA dirasakan masih 

belum mampu mewujudkan 3 pilar besar sebagai tujuan pembentukannya. UUPA yang 

misi awalnya adalah untuk mengatur objek materiil bumi, air , ruang angkasa dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun karena berbagai kendala, UUPA 

baru mengatur sebagian objek materiil pertanahan saja. Bagian lainnya yang belum 

terselesaikan, karena kebutuhan pragmatis untuk mengakomodasi pertumbuhan ekonomi 

pada tahun 1970 an, telah diambil alih oleh berbagai peraturan perundang-undangan 

sektoral.105  Daripada itu dari sisi tujuan hukum, ketertiban masyarakat dan kepastian 

hukum yang tercapai selama masa pemerintahan orde baru juga terlihat semu, demikian 

                                                   
105 Maria Sumardjono, Penghormatan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Adat : Menyikapi Hak Ulayat sebagai 
Pelaksana Tap MPR N0. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Makalah  pada 
Seminar tentang  Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat, 
Padang, 28 Agustus.   
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juga muncul berbagai konflik dan sengketa khususnya yang berkaitan dengan  

penguasaan, pemilikan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria 

lainnya, menunjukan  bahwa tujuan hukum lainnya yaitu “keadilan” belum tercapai. 

Berkaitan dengan aspek tanah  dan sumber daya agraria/alam lainnya sebagai sarana dan 

modal pembangunan, maka dirasa perlu untuk merumuskan satu aturan hukum yang 

menjadi acuan hukum untuk menata  dan merestrukturisasi  penguasaan, pemilikan,  

penggunaan dan pemanfatan tanah dan sumberdaya agraria lainnya. Aturan tersebut 

sangat diperlukan mengingat secara normatif  tidak ada satu undang-undang atau bentuk 

aturan hukum lainnya yang menjadi landasan bersama  untuk menyusun  berbagai 

peraturan perundang-undangan sektoral. Kondisi yang “memprihatinkan” tersebut  

menjadi sebuah alasan  untuk dilakukannya “pembaruan agraria” sebagai sebuah 

komitmen politik yang ditempatkan dalam bentuk Ketetapan MPR sehingga secara 

eksplisit istilah dan pengertian pembaruan agraria baru muncul pada Tap MPR 

No.IX/MPR/2001.  

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pembaruan Agraria adalah keadilan agraria, 

yaitu suatu keadaan yang 106: 

a. Tidak ada konsentrasi yang berarti dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, 

dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria yang menjadi hajat hidup orang 

banyak; 

                                                   
106 Noer Fauzi, Beraksi untuk Pembaruan Agraria : dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global, 
Jogyakarta,  Insist Press, 2003 cetakan pertama, dan lihat juga Noer Fauzi, Quo Vadis Penyelesaian  Konflik 
Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia ? Perspektif Transitional Justice, Makalah pada Loka Karya Kebijakan 
Penyelesaian Sengketa Pertanahan, 4 Pebruari di Jakarta, dalam Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria : 
Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 90-91  
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b. Terjamin kepastian hak masyarakat setempat (termasuk masyarakat hukum  adat) 

atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan 

alam lainnya; 

c. Terjamin keberlangsungan dan kemajuan sistem pdoduksi masyarakat setempat 

(termasuk masyarakat hukum adat) yang menjadi sumber penghidupannya.  

Dengan pembaruan agraria yang sejatinya ditujukan  sebagai suatu upaya korektif 

untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi 

manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada 

keadilan agraria. Keadilan agraria itu adalah suatu keadaan dimana dijamin tidak adanya 

konsentrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada 

segelintir orang. Keadilan agraria juga merupakan perwujudan kemerdekaan Bangsa 

Indonesia atas tanah airnya secara substansial. Pembaruan agraria ini sejatinya 

merupakan suatu pembaruan yang bersifat cukup drastis, dilaksanakan dalam jangka 

waktu tertentu, terencana, dan ditujukan untuk membangun struktur penguasaan tanah 

.......”. Gagasan pembaruan agraria (agrarian reform)  dipercayai sebagai jalan yang 

paling memungkinkan untuk dapat memberdayakan rakyat pedesaan dari kedudukannya 

yang marjinal, sekaligus melepaskan diri dari eksploitasi kekuatan ekonomi besar dan 

penindasan kekuasaan politik kelas yang dominan107.  

Pembaruan agraria selanjutnya diharapkan dapat menciptakan proses perombakan 

dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, 

sehingga tercipta dasar pertanian moderen yang sehat, terjaminnya kepastian pemilikan 

tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan mereka, terciptanya sistem 

                                                   
107 Gunawan Wiradi dalam Achmad Ya’kub, Reforma Agraria Bagi Kesejahteraan dan Keadilan, Federasi 

Serikat Petani Indonesia, 2005 
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kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumber 

agraria sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Gunawan Wiradi tujuan 

dari Reforma agraria secara comprehensive mencakup berbagai aspek yaitu sebagai 

berikut108 : 

a. Aspek Hukum : Menciptakan kepastian hukum mengenai hak-hak rakyat terutama kaum 
tani 

b. Aspek Sosial : menciptakan struktur sosial yang lebih adil, menghilangkan penindasan 
manusia atas manusia 

c. Aspek Psikologis: Meningkatkan ketahanan keluarga yang akan meningkatkan motivasi 
keluarga untuk bertani. 

d. Aspek Politik : Menghilangkan konflik dan menciptakan stabilitas yang sejati 
e. Aspek Ekonomi : Menciptakan ketahanan ekonomi keluarga, terutama keluarga tani. 

 

Dalam upaya menciptakan ketahanan ekonomi keluarga, terutama keluarga tani, 

dengan berdasarkan semangat yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1)  UUD 1945 yang 

menyebutkan; “bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan“/kolektivisme109, mempunyai makna yang sangat luas dimana masyarakat 

tidak dapat melimpahkan upaya-upaya untuk pencapaian kesejahteraannya semata-mata 

ketangan pemerintah saja110, seperti dikemukakan oleh Mohammad Hatta, bahwa Negara 

Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil usaha bersama dan gotong royong dari 

seluruh rakyat Indonesia111. Untuk mendalami kedudukan koperasi dalam susunan 

perekonomian sebagaimana dikehendaki Pasal 33, perlu pula dicatat uraian Bung Hatta 

yang mengatakan  : “ mengenai masalah koperasi : perkataan koperasi memang tidak 

                                                   
108Ibid 
109 Moh Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama, Yayasan Prapanca, Jakarta, 

1959, hlm.301, ejaan disesuaikan dalam Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, 
Penerbit Mandar Maju, 1995. 

110Max B Sabon, Kongruensi Hak Atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945 dan Tipe Negara Hukum, Serta 
Implikasinya Terhadap Negara Materiil, Disertasi, Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 
2006, hlm.498 

111Mohammad Hatta, Risalah Sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Repubplik Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.209 
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disebut dalam Pasal 33, tetapi asas kekeluargaan itu adalah koperasi112.  Selanjutnya 

dalam Pasal 33 Ayat (4) dinyatakan 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 ”113. Mengenai masalah 

“demokrasi ekonomi”, koperasi dianggap sarana yang tepat untuk mewujudkan cita-cita 

tolong- menolong  dan usaha bersama atau demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini  ada 

beberapa pendapat Bung Hatta  pada Konferensi di Lausane, dikatakannya bahwa :  

“.....organisasi koperasi perlu sekali bagi negeri-negeri yang sedang menuju kemajuan. 

....hanya dengan koperasi perekonomian rakyat yang melarat dapat dibangun, kemiskinan 

dapat diubah menjadi kemakmuran. Tetapi rakyat yang terbesar yang tertekan hidupnya 

tidak sanggup. Bagi rakyat yang banyak itu, hanya koperasi satu-satunya jalan keluar dari 

kesengsaraan hidup114. 

Selanjutnya Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “cabang-cabang  

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara”. Penguasaan oleh negara atau pemerintah ditekankan pada usaha 

yang menguasai hajat hidup orang banyak , dan yang dimaksud dengan “menguasai hajat 

hidup orang banyak”  termasuk usaha-usaha dimana banyak orang menggantungkan 

nasibnya dan nafkah hidupnya.115 Pengertian “dikuasai oleh negara terhadap hajat hidup 

orang banyak” dalam hal ini, dijumpai beberapa petunjuk dari rumusan Panitia Keuangan 

                                                   
112 Bagir Manan,  Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Penerbit Mandar Maju, 

1995.hlm.68-69 
113 Perhimpunan Anggota Panitia Ad Hoc III (1999) dan Panitia Ad Hoc I (2000 – 2004) Badan Pekerja MPR 

– RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945–Dalam Persandingan Disertai Catatan, 
Penerbit Forum Konstitusi, Jakarta, Tanpa tahun  
114 ibid 
115 Ibid. Hlm71 
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dan Perekonomian yaitu antara lain menyatakan bahwa “ tanah....haruslah di bawah 

kekuasaan negara”. 

Dalam upaya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang 

diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945,  maka pembaruan agraria menjadi cukup 

signifikan terhadap upaya memajukan kesejahteraan rakyat mengingat kondisi existing 

sebagian besar penduduk Indonesia dilihat dari aspek demografi,  yang tinggal di wilayah 

pedesaan, lebih dari 70% hidup dari pertanian. Sebagian besar dari mereka adalah buruh 

tani dan petani miskin. Kondisi existing struktur agraria dalam 10 tahun terakhir ini 

menunjukan bahwa secara ekonomi wilayah pedesaan yang menjadi tempat tinggal 

rakyat tani mengalami penurunan. Secara  deskriptif  dapat digambarkan kondisi existing 

mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebagai berikut116 :  

 Jumlah petani pada 2011 turun 2,16 juta orang atau 5,2% menjadi 39,33 juta 

orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya 41,49 juta orang. Kementerian Pertanian 

melaporkan  penyerapan tenaga kerja sektor pertanian pada 2011 sebanyak 33,51% atau 

39,33 juta orang dari total angkatan kerja nasional turun 5,2% dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya 41,49 juta orang. Selanjutnya Menteri Pertanian Suswono mengatakan 

bahwa   "Di beberapa daerah mencari tenaga kerja [pertanian] sulit, ada kesenjangan,"   

Upaya ke depan untuk mengantisipasi semakin berkurangnya petani dan tenaga kerja di 

sektor pertanian, perlu menyiapkan teknologi tepat guna. Suswono mengaku dilematis 

menyikapi penurunan jumlah petani, disatu sisi jika petani berkurang berarti sudah ada 

peningkatan lapangan kerja lain. Namun, Kementrian Pertanian belum memiliki data 

kemana perginya para petani tersebut. "Penurunan jumlah petani ini memang dilematis, 

kalau negara maju memang menurun karena kerja di industri seiring kemajuan pertanian. 

                                                   
116 Sumber data : Kementerian Pertanian 
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Tetapi di kita yang terpenting bagi petani bisa akses lahan pertanian ini, supaya tenang 

menggarap lahan terlantar". Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan 

selain jumlah yang berkurang, tenaga kerja disektor pertanian pun banyak yang sudah 

berusia tidak produktif. Dia menilai jika saat ini petani sudah didominasi dengan rentang 

usia 55-60 tahun, maka tidak akan produktif. "Pekerjaan fisik seperti pertanian dengan 

usia 55-60 tahun itu kurang produktif. Ini yang seharusnya diambl alih orang berusia 

muda." Rusman mengakui peralihan profesi petani banyak dilakukan oleh usia produktif. 

Namun, Rusman menilai para petani yang beralih profesi itu akan kembali saat musim 

tanam tiba. "Perkiraan kami, ada 1 juta hingga 1,5 juta petani yang akhirnya bekerja di 

sektor informal, mereka ini memang termasuk yang usia produktif. Namun, ketika musim 

tanam tiba mereka akan kembali bertani. "Rusman menilai tren penurunan jumlah petani 

itu memperkuat struktur perekonomian nasional. Menurutnya, penurunan jumlah petani 

itu bersifat sementara, karena pada periode Oktober-Maret (musim tanam dan panen) 

jumlah tenaga kerja di sektor pertanian lebih banyak dan menurun pada periode Agustus. 

Pada sisi lain Joyo Winoto mengatakan  bahwa  “di negeri ini terlalu sedikit orang 

menguasai terlalu banyak,  sementara terlalu banyak orang menguasai terlalu sedikit,  

bahkan tidak menguasai apa-apa, padahal  itu sumber-sumber kehidupan, sumber-sumber 

kesejahteraan, sumber-sumber keadilan, itu realitas yang kita hadapi”117.  Hal ini 

sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut118 :  

“Tanah Untuk Keadilan & Kesejahteraan  Bukan Soal Ke Kiri Atau Kanan 
Kalau kita membagi sebuah tanah menjadi tanah pertanian dan non pertanian, 
penguasaanya kemudian dipilah menjadi penguasaan perorangan dan badan hukum.  
Gambaran yang kita peroleh adalah bahwa penguasaan perorangan atas tanah-tanah 

                                                   
117 Joyo Winoto , Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat, disampaikan pada Simposium Nasional 

tanggal 12 Mei 2010 di Jakarta, dalam rangka peringatan tahun emas Hari Agraria Nasional yang Dikutip melalui  
http://pertanahan.wordpress.com 

118 Ibid 
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pertanian itu dibatasi.  Ada UUnya-ada yang mengatur- Yaitu UU No. 56 tahun 1960  
dengan  PP nya No 24 tahun 1961. Tetapi negeri ini belum mempunyai aturan 
penguasaan pribadi atas tanah-tanah non pertanian. Tetapi  juga tidak ada aturan yang 
membatasi suatu perusahan menguasai tanah-tanah pertanian.  HGU-kalau dalam bentuk 
tanah pertanian ini biasanya adalah HGU-. Karena itu ada konsentrasi HGU yang 
demikian besar. Meski pun akhirnya diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria 
Kepala BPN, yang mana hal itu dibatasi melalui ijin lokasi. Misalnya ijin lokasi untuk 
kelapa sawit di satu provinsi maksimum  20.000, sedangkan gula-tebu-itu  60.000. Total 
seluruh Indonesia kalau kelapa sawit tidak boleh dari 100.000. Tetapi yang diatur itu 
adalah perusahaan,  sementara holding tidak diatur. Nah ini pertanyaan yang 
mendasar,"pasti ini bersifat hegemonic". Satu kran dipegang,  sementara kran lain 
dilepas. Satu hal lagi, kita belum memiliki aturan tentang penguasaan tanah-tanah oleh 
badan hukum untuk non pertanian.  Dan ini tentunya menjadi tantangan bagi negeri ini, 
tantangan bagi kita, dan medan bagi kita untuk meng-excercise-nya 

 
Terkait dengan uraian tersebut di atas, keberadaan tanah menjadi signifikan 

terhadap kesejahteraan rakyat dikarenakan “tanah” dalam arti wilayah yang terhampar di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya alam yang amat 

penting dalam kehidupan ekonomi Negara Republik Indonesia119. Dalam hal ini tanah 

dapat digunakan secara langsung oleh rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya, 

sehingga penguasaannya dapat diatur secara merata dan adil. Dengan demikian, secara 

langsung tanah mempunyai fungsi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur120. Eratnya hubungan antara manusia dengan tanah dijelmakan dalam realita 

terdapatnya perbuatan manusia yang berwujud mempergunakan dan mengusahakan 

tanah121. Dalam penggunaan dan pengusahaan tanah bagi kehidupan manusia, tanah 

memberikan beragam fungsi bagi manusia. Keragaman fungsi tanah (multiple value) 

dikarenakan nilai yang melekat pada tanah , yaitu sedikitnya terdapat 6 (empat) nilai, 

yaitu; (1) nilai religius, (2) nilai lingkungan, (3) nilai sosial budaya, (4) nilai politik, (5) 

                                                   
119 Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Gajah Mada University Pers, Johjakarta, 1994. Hlm. 3. Lihat 

juga Solly Lubis, Sistem Nasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.79-80 
120 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 

2003, hlm.29  
121 Ibid. 
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nilai  ekonomi, serta (6) nilai hukum. Beragamnya nilai tanah bagi manusia sedikitnya 

disebabkan oleh 2 (dua) faktor; yaitu pertama, karena sifatnya, tanah merupakan suatu 

benda kekayaan yang bersifat tetap bahkan menguntungkan; kedua, terdapat suatu 

kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal serta memberi penghidupan bahkan 

merupakan tempat dimana manusia dikebumikan saat meninggal dunia. Sebagai benda 

kekayaan yang bersifat tetap, tanah merupakan modal utama bagi sebagian terbesar 

rakyat Indonesia dalam mempertahankan hidup122. Nilai-nilai tersebut tidaklah bersifat 

mandiri/berdiri sendiri, tidak pula bersifat saling meniadakan, ataupun saling bersaing, 

melainkan saling mengisi antara nilai satu dengan lainnya. Setiap nilai keberadaannya 

saling mengisi, sehingga mengakibatkan nilai satu dengan lainnya saling membutuhkan. 

Sumber daya tanah mempunyai nilai sempurna apabila formasi nilai tanah mencakup 

keenam nilai tersebut.  

Tanah dalam arti yuridis yang diberikan batasan resmi oleh UUPA Pasal 4 ayat 

(1) diartikan Tanah sebagai permukaan bumi (the surface of the earth), merupakan 

bagian dari kekayaan agraria. Eksistensi tanah di dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, mempunyai arti strategis untuk mencapai tujuan hidup 

bernegara yang dikenal dengan sebutan tujuan nasional. Tujuan nasional adalah sasaran 

segala kegiatan suatu bangsa yang perwujuannya harus diusahakan secara terus menerus. 

Tujuan nasional Indonesia termaktub pada Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 

adalah mencakup tiga hal, yaitu : 

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 
b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

                                                   
122 Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terjemahan Oleh Mr A. Soehardi, Penerbit Mandar Maju, 

Bandung, 2006, hlm.66 
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Memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia adalah amanat 

konstitusi. Indonesia dapat dikategorikan sebagai “negara hukum kesejahteraan” atau 

“negara hukum Pancasila” karena merupakan perwujudan dari cita Negara Hukum 

Pancasila yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur.  Indonesia sebagai negara kesejahteraan, tercermin dari Pasal 

27 Ayat (2)123,  Pasal 33124, dan Pasal 34125 UUD 1945, yang meletakan kewajiban pada 

Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, 

dengan cara126 : “Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan 

yang menguasai hajat hidup orang banyak; demikian pun penguasaan bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.  Suatu “negara kesejahteraan” atau suatu 

“social service state”127 yang harus melakukan segala usaha untuk menghindarkan rakyat 

dari kekurangan pangan, sandang, dan papan dan menyelenggarakan pula segala 

kebutuhan rakyat di berbagai bidang antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, 

ketenagakerjaan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga setiap invidu128. 

                                                   
123 UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) :Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan  dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan”  
124 (1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2)  Cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai   oleh negara. (3)  Bumi 
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. (4) 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. 

125(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem 
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang  lemah dan tidak mampu sesuai dengan 
martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum     yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undangundang. 

126Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Cetakan Ketiga, Penerbit LP3ES, Jakarta, hlm. 228-229 
127 Muchtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu  Perbandingan, Penerbit Lembaga Penerbitan  Fakultas 

Sosial Politik UNPAD Bandung,  1982, hlm 231 
128 Ibid, Lihat juga  Laporan Penelitian,  Bappeda Kabupaten Paser dan  Biro Pusat Statistik Kabupaten Paser, 

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser 2011.   
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Negara yang berusaha menyelenggarakan sebaik-baiknya kesejahteraan umum 

yang meliputi segala kepentingan individu maupun masyarakat, dinamakan “negara 

kesejahteraan” (walfare state). Kesejahteraan umum ini dapat dirumuskan sebagai 

tersedianya dengan cukup segala sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk 

memungkinkan semua warganegara mencukupi segenap kebutuhannya yang pokok baik 

fisik maupun rohaniah129. Di dalam negara modern tujuan negara tidak terbatas pada 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban saja (“internal order”) dimana negara tiada lain 

daripada suatu alat penertiban semata-mata yang dikenal dengan sebutan “negara penjaga 

malam” (nachtwacherstaat),  melainkan mempunyai tujuan yang lebih luas dan mulia, 

yaitu tercapainya kesejahteraan bagi semua warganegaranya dan tingkat peradaban yang 

lebih tinggi. 

Dalam upaya pencapaian kesejahteraan bagi rakyatnya, fungsi negara dalam 

konsep walfare state  sebagaimana dikemukakan oleh Friedmann, W.,  yaitu130 : 

a. the  state as provider (negara sebagai pelayan), 

b. the state as regulator (negara sebagai pengatur), 

c. the state as entrepreneur (negara sebagai wirausaha), 

d. the state as umpire (negara sebagai wasit). 

Dalam kapasitas Negara selaku regulator, mengatur aspek-aspek kehidupan 

warganegaranya di dalam sebuah konstitusi. Dalam hal ini  semua tindakan atau 

rangkaian tindakan yang diambil dalam upaya peruntukan bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya harus 131.: 

                                                   
129 Muchtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan....., Op. cIt, hlm. 234-236 
130Friedmann W., The State and The Rule of Law In a Mixed Economy, Steven & Son, London, 1971, hlm.5 
131 Iman Soetiknjo, Politik Agraria... Op.Cit, hlm.3 
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a. memungkinkan terbentuknya suatu Pemerintah Negara Indonesia yang sanggup 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan selutuh tumpah darah Indonesia, 

b. memungkinkan terus majunya/meningkatnya kesejahteraan umum, 

c. Memungkinkan naiknya taraf kecerdasan kehidupan bangsa, 

d. Memungkinkan negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Tanah sebagai salah satu modal utama atau merupakan sumber ekonomi nasional  

merupakan  sumber ekonomi nasional telah menginspirasi “the founding fathers” 

melakukan beberapa langkah fundamental di awal kemerdekaan;  yang dilakukan nya 

pertama-tama disamping menata masalah  politik, adalah juga menata sumber-sumber 

kesejahteraan dan sumber-sumber keadilan. Dalam pada itu dapat disitir pandangan Joyo 

Winoto,  sebagai berikut :  

“Bahwa Ketika itu awal tahun 1950 an  telah lahir Undang-Undang Besar yaitu UU No.1 
Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir.  Undang-Undang tersebut 
telah  menghapuskan tanah partikelir dan hak-hak pertuanan  atas tanah partikelir, yaitu 
tanah-tanah yang punya system pengelolaan sendiri yang bisa lepas dari system 
kenegaraan yang di bangun132.  Sejak mulai tahun 1946 tersebut juga terjadi perdebatan 
yang terus menerus sampai dibentuknya panitia Negara untuk merumuskan seperti apa 
penataan sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik negeri ini.  Dari 
keseluruhan perdebatan -perdebatan yang ada, intinya adalah gugatan Negara merdeka 
yang baru itu tehadap konstelasi struktural yang tidak adil.  Baik secara ekonomi dan 
terutama dalam kaitannya dengan penguasaan-penguasaan sumber-sumber ekonomi dan 
politik, yaitu tanah, dan diperoleh gambaran artikulasinya dalam perjalanannya, bahwa 
perjalanan bangsa ini tidak lebih dan kurang adalah mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Setelah empat belas tahun diartikulasikan  sejak tahun 1946 
hingga  pada tanggal 24 September tahun 1960 lahir Undang Undang No 5 tahun 1960 
yaitu Undang Undang Pokok Agraria yang hingga saat ini telah ber”usia”  52 tahun dan 
telah disusul  4 kali perubahan rezim pemerintahan RI, visi ideologis UUPA yang Pro 

                                                   
132 Verordening CCO-Amacab Jawa dan Madura tanggal 8 Nopember 1946 No. XXIX, yang menentukan, 

bahwa penggunaan hak-hak pemilik tanah-tanah partikelir untuk sementara hanya diperbolehkan dengan izin 
istimewa. Peraturan tersebut memuat larangan exploitasi tanah-tanah partikelir tanpa izin Residen. Di dalam 
prakteknya hal itu berarti pembekuan hak-hak pertuanan, oleh karena izin itu hanya boleh diberikan untuk 
mengusahakan kembali bagian-bagian tanah kongsi yang merupakan perkebunan. (Tanah kongsi adalah bagian-
bagian tanah partikelir yang bukan tanah usaha). Dengan demikian maka hingga kini tidaklah lagi ada pemilik tanah 
partikelir yang menerima hasil dari hak-hak pertuanannya. 
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Rakyat tak pernah membumi, yang menonjol malah tumpang tindihnya regulasi 
pertanahan dan tindakan segelintir  oknum jajaran BPN RI dimasa lampau yang telah 
merugikan dan menyesengsarakan masyarakat di berbagai lapisan. Sejarah telah 
menunjukan suatu ironi dimana petani dizaman kemerdekaan seperti sekarang, tak pernah 
menjadi petani yang sebenarnya di Negara Agraris ini. Sejatinya  petani yang memiliki 
asset tanah untuk digarap sendiri lahannya, sementara ini para petani  cuma sebagai 
barisan buruh tani di lahan-lahan milik tuan tanah domestik dengan upah rendah sampai 
akhir hayatnya. Hal ini tidak ada bedanya dengan zaman kolonialisme di masa lampau, 
jangankan membeli asset, bahkan secara ekonomi kini para petani “bak lampu 
kekurangan minyak”  makin  melarat133.  

Uraian gambaran tersebut menjadi tema pembicaraan yang dikemas oleh Joyo 

Winoto dalam judul “Tanah Untuk keadilan dan Kesejahteraan Rakyat” yang 

disampaikannya dihadapan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia pada Simposium 

Nasional Tahun 2010 dalam rangka  menyambut peringatan tahun emas Hari Agraria 

Nasional. Dinyatakan bahwa ada empat hal besar untuk mewujudkan konsep “Tanah 

Untuk keadilan dan Kesejahteraan rakyat” yaitu sebagai berikut134 : 

a. Keadilan kesejahteraan sebagai mandat konstitusi atau mandat hukum.  

b. Kesenjangan antara keinginan dan mandat konstitusi atau mandat hukum dan mandat 

politik dengan realitas yang ada.  

c. Gerakan-gerakan yang akan  dilakukan.  

d. Memikirkan langkah apa untuk melakukan sesuatu yang fundamental bersama-sama 

kedepan. 

Tanah mempunyai keterkaitan yang erat dengan kemiskinan dan kesejahteraan 

rakyat, hal ini seperti dikemukakan oleh Joyo Winoto dalam kutipan langsung berikut  

ini135 :  

                                                   
133 http://pertanahan.wordpress.com 
134 Joyo Winoto, Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat, disampaikan pada Simposium Nasional 

tanggal 12 Mei 2010 di Jakarta, dalam rangka peringatan tahun emas Hari Agraria Nasional yang Dikutip melalui  
http://pertanahan.wordpress.com 

135 Ibid 
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“..... mengenal kemiskinan yang nanti akan saya kaitkan dengan persoalan pertanahan. 
Kalau data yang ada sekarang, kemiskinan itu terbanyak berada di pedesaan. Ada sekitar 
62% menurut data terbaru tahun 2009 yang sebelumnya berkisar diangka 66 % . Hal yang 
menarik adalah, ketika kita dalami konsentrasi kemiskinan di pedesaan tersebut, ternyata 
90 % dari rakyat yang miskin itu adalah pekerja keras. Pertanyaannya kemudian, ada 
sesuatu yang salah, rakyat kita sudah bekerja keras tetapi masih miskin. Setelah itu kita 
dalami lagi,  kenapa orang yang sudah bekerja keras tapi masih miskin? Jawabannya, 
karena ternyata mereka tidak punya akses politik, terutama tidak ada akses terhadap 
pemanfaatan mau pun penguasaan  tanah. Kita seringkali terlena, berbicara mengenai 
rakyat miskin tapi dengan perspektif kita.  Ada studi di 57 negara yang menyatakan 
bahwa disemua Negara Asia, Afrika dan Amerika Latin termasuk Indonesia juga 
dijadikan sebagai sampel  dari studi tersebut. Orang miskin itu tidak memperhatikan 
program-program lembaga pemerintah mau pun non pemerintah dan tidak pernah 
berpikir"nanti kalau saya ikut program maka pendapatan saya akan naik dari 100 rupiah 
jadi 200 rupiah".Ternyata hal tersebut tidak ada . Apa perspektif rakyat miskin dari studi 
ini ? Yang dipikirkan oleh rakyat miskin adalah asset."Asset apa yang bisa saya kuasai 
dan kelola? Dan bisakah saya jadikan sebagai sandaran kehidupan".Setelah itu diteliti 
lebih lanjut, asset apa yang paling penting bagi rakyat miskin. Urutan pertama adalah 
tanah, urutan kedua adalah asset sosial, didalam pengertian kalau dia sakit,  susah, 
bersandar kepada komunitas terdekat atau kepada keluarga atau pada jaringan sosial 
tertentu. Yang ketiga, apa saja yang ada dipekarangan kita itu adalah asset. Kalau dia 
tidak punya pekarangan, maka perempatan jalan adalah asset bagi rakyat miskin. Karena 
itu jangan terkejut kalau kemudian perempatan jalan itu terdapat pak Ogah, karena itu 
merupakan asset bagi masyarakat. 
Nah, apakah betul strategi kita kemudian ketika menangani kemiskinan berkaitan dengan 
ini adalah dengan memberikan perhatian khusus bahwa asset yang diharapkan oleh 
masyarakat miskin itu adalah tanah? “ 

 
Dari uraian tersebut di atas, menunjukan persoalan pokok Agraria yang  

menimbulkan terjadinya ketidakadilan dalam struktur agraria, telah  mencederai 

perjuangan the founding fathers ketika merumuskan Pasal 33 ayat (3) (naskah asli).  

Bahwa “sesungguhnya kekayaan agraria bangsa Indonesia itu meliputi seluruh air, bumi, 

ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Kuasa merupakan kekayaan nasional yang harus dipelihara dan dimanfaatkan 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Namun dalam 

kenyataannya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat belum terwujud dari masa kolonial 

hingga saat ini. Bahkan rakyat mengalami penderitaan yang panjang oleh karena 
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terselenggaranya/terciptanya ketuidak-adilan dalam penguasaan kekayaan agraria. 

Ketidakadilan ini sesungguhnya bersumber dari belenggu-belenggu struktural 

kolonialisme, imperialisme dan feodalisme sebagai sebuah sistem yang mencengkeram 

kehidupan bangsa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 

hakekatnya adalah untuk membebaskan rakyat dari imperialisme, kolonialisme, dan 

feodalisme. Hal ini bermakna tidak hanya kemerdekaan politik semata-mata tetapi juga 

kedaulatan ekonomi, sosial dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya itu untuk 

merombak ketidakadilan struktural warisan kolonialisme dan feodalisme sebagai 

landasan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya 

tersebut pernah dilakukan pada masa lalu dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok 

Agraria tahun 1960 (UUPA 1960) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil tahun 1960 

(UUPBH 1960) yang bersendikan pada pasal 33 UUD 1945 (naskah asli). Kemunculan 

Orde Baru dengan kebijakan pembangunan yang kapitalistik telah menghentikan upaya 

untuk mencapai cita-cita luhur tersebut. Sekarang di era reformasi yang lahir di tengah-

tengah globalisasi sistem ekonomi pasar, telah menyebabkan semakin tertutupnya 

peluang untuk melakukan upaya-upaya luhur yang dicita-citakan para pendiri bangsa 

Indonesia. 

Ditinjau dari aspek kependudukan dalam 5 (lima) tahun terakhir ini jumlah 

penduduk Indonesia cenderung mengalami kenaikan secara kuantitas, akan tetapi secara 

kualitas masih belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Hal ini dapat 

dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan, akan tetapi angka tersebut dari tahun ke 

tahun telah mengalami penurunan.  Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS pada 

tahun 2007 persentase orang di bawah garis kemiskinan sebanyak 37.168.300 orang  
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(16.58 %). Sementara pada tahun 2008 sebanyak  34 963.300 orang  (15.42 %) dan pada 

tahun 2011 menjadi 30 018.930 orang (12.49 %) (lihat Tabel). Namun demikian angka 

tersebut bisa menjadi lebih besar lagi, karena jika dilihat dari dinamika di lapangan, 

hampir tidak terdapat kemajuan dari kehidupan rakyat. Terlebih data tersebut bertolak 

belakang dengan data meningkatnya jumlah petani yang berlahan sempit/miskin. 

Pandangan pesimistis terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut lebih beralasan lagi 

bila lihat dari kecilnya kredit yang disalurkan oleh perbankan pada sektor pertanian.  

Tabel Perbandingan Penduduk Miskin 2007-2011 
 

 2007 2008 2009 2010 
 

2011 
 

Jumlah 
Penduduk 

224,904.9 227,779.1 230,632.7 237,6   241,3 
 

Jumlah 
Penduduk 
Miskin 

37 168.3 
 

34 963.3 
 

32 530.0 
 

31 023.40 
 

30 018.93 
 

Persentase 
Penduduk 
Miskin (%) 

16.58 
 

15.42 
 

14.15 
 

13.33 
 

12.49 
 

Sumber BPS Tahun 2012 

 
Situasi umum sosial ekonomi petani dan agraria di Indonesia telah melahirkan 

gagasan pembaruan agraria sebagai konsep Pembangunan Pertanahan Nasional yang 

dituangkan dalam Tap MPR No.IX/MPR/2001. Istilah pembaruan agraria (agrarian 

reform) dalam arti restrukturisasi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria 

sudah dikenal cuku lama meski dalam bentuk dan sifat  yang berbeda-beda, tergantung 

pada zaman dan negara tempat terjadinya pembaruan agraria tersebut. Hal ini mengingat 

setiap negara mempunyai struktur agraria dan sistem politik yang berbeda-beda meskipun 
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ada beberapa persamaan yang mendasar dalam pembaruan agraria itu. Paling tidak inti 

dari pembaruan agraria adalah pemerataan sumber daya agraria136. 

Pada intinya pembaruan agraria (reforma agraria) adalah upaya perubahan 

struktural yang mendasarkan diri pada hubungan-hubungan intra dan antar subjek-subjek 

agraia dalam kaitan akses (penguasaan dan pemanfaatan) terhadap objek-objek agraria. 

Namun secara konkrit pembaruan agraria diarahkan untuk melakukan perubahan strktur 

penguasaan tanah dan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang 

memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Hal di atas dalam konteks 

pengertian agraria sebagai tanah untuk kegiatan pertanian, harus diikuti dengan perbaikan 

sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknik dan kredit pertanian, perbaikan 

metode bertani hingga infrastruktur sosial yang dibutuhkan. Hal ini bersrti pengertian 

pembaruan agraria tidak hanya terbatas pada aspek landreform semata tetapi mencakup 

juga penataan-penataan hubungan-hubungan produksi (penyakapan, kelembagaan) dan 

pelayanan pendukung pertanian secara umum137. Dalam tataran implementasi, pembaruan 

agraria sering dipadankan dengan landreform. Pada intinya landreform diartikan sebagai 

restrukturisasi penguasaan, pemilikan, pemnfaatan dan penggunaan tanah. Namun dalam 

prakteknya konsep landreform telah diperluas cakupannya dengan menekankan pada 

strategis dari tanah dan pertanian dalam pembangunan.138  Oleh karena itu konsep 

landreform menjadi sinonim bagi konsep pembaruan agraria, yaitu merujuk pada 

penataan struktur agraria secara cepat yang mencakup sistem penguasaan tanah, pola 

                                                   
136 Wiradi Gunawan, Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir, Jogyakarta : Insist Press, KPA 

dan Pustaka Pelajar Cetakan Pertama. . Lihat juga Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif 
Hukum,  Rajawali Pers-Pt  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.77 

137 Sutarto dan Sohibudin, Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian  dan Pedesaan Agenda 
Untuk Pemerintahan 2004-2009, Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria Vol.1/Th1/2004 dalam Ida Nurlinda, Prinsip-
prinsip Pembaruan Agraria : Perspektif .......Op. Cit, hlm. 78 

138 Ibid 
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budidaya dan organisasi pertanian, skala operasi usaha tani, ketentuan-ketentuan 

penyakapan, kelembagaan kredit perdesaan, pemasaran, dan pendidikan serta introduksi 

teknologi. Dalam kerangka yang luas dari pengertian pembaruan agraria, landreform 

dapat dipahami sebagai salah satu program pembaruan agraria. Dengan demikian 

pembaruan agraria mempunyai makna dan dimensi yang luas daripada landreform. 

Dimensi dan ruang lingkup yang sedemikian luas, menjadikan pembaruan agraria 

bersifat kompleks dan multi dimensi sehingga pendefinisiannya tidaklah sederhana. Pada 

intinya pembaruan agraria merupakan139 : 

a. Suatu proses yang berkesinambungan; 

b. Berkenaan dengan restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan 

sumberdaya agraria oleh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan; 

c. Dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas 

kepemilikan tanah dan pemanfaatan atas sumber daya alam/agraria, serta terwujudnya 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat.   

Dari rumusan yang sedemikian luas, tampak bahwa konsep pembaruan agraria 

bukanlah semata-mata konsep redistribusi tanah tetapi merupakan suatu konsep 

pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan keadilan sosial140. Dari 

pengertian yang luas itu, menurut Elis H Turna konsep operasional anatara landreform 

dan pembaruan agraria sama saja yaitu mencakup 5 bentuk pembaruan yaitu : 

a. Pembaruan diarahkan pada struktur pemilikan tanah dan ketentuan-ketentuan 

penguasaan; 

                                                   
139 Maria  S.W. Sumardjono, Pokok-Pokok Pikiran Pembaruan Agraria, Makalah, 2001 dalam dalam Ida 

Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria : Perspektif .......Op. Cit, hlm.80  
140 Gunawan Wiradi , Reforma Agraria....Op.Cit., hlm.86 
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b. Redistribusi kepemilikan tanah dari individu yang satu kepada individu yang lain, dari 

individu kepada kelompok/komunitas yang lebih besar, atau dari suatu kelompok 

kepada individu-individu; 

c. Penataan skala usaha pertanian dengan cara memperbesar atau memperkecil skala 

operasinya; 

d. Perbaikan pola budidaya pertanian dari segi teknis unuk mempengaruhi 

produktivitasnya secara langsung; 

e. Perbaikan pada aspek di luar wilayah pertanian seperti kredit pemasaran dan 

pendidikan    

Secara normatif, Pasal 2 Tap MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria 

dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan sebagai berikut : “ Pembaruan agraria 

mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan 

dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari pemahaman  tersebut, tampak bahwa 

pembaruan agraria ditujukan untuk merestrukturisasi penguasaan dan pemanfaatan 

sumber daya agraria agar lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan rakyat 

dalam upaya mewujudkan  negara kesejahteraan  (walfare state) karena dalam negara 

kesejahteraan negara harus mengutamakan kepentingan rakyat (umum), turut serta aktif 

dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan sosial semua orang tetap terpelihara. 

Dengan beragendakan  “Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”,  

UUPA ingin diupayakannya lagi, kembali berjalan diatas relnya dengan gagasan 

revolusioner bernama Reforma Agraria (RA). UUPA, Pembaruan Agraria dan 

Landreform mempunyai keterkaitan yang erat  diantara ketiganya, karena secara 
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gamblang dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Poko Agraria 1960 adalah sebagai 

landasan yuridis/hukum bagi pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia. Pembaruan 

agraria seperti telah diungkapkan sebagai upaya korektif untuk menata ulang struktur 

agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju 

tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria. Keadilan agraria itu 

adalah suatu keadaan dimana dijamin tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan 

pemanfaatan atas sumber-sumber agraria pada segelintir orang. Keadilan agraria juga 

merupakan perwujudan kemerdekaan Bangsa Indonesia atas tanah airnya secara 

substansial, juga merupakan jalan bagi penghilangan sisa-sia feodal dan kolonialisme. 

Jadi jika diibaratkan sebagai langkah, maka pelaksanaan Pembaruan Agraria sebagai 

langkah pertamanya adalah harus dilaksanakannya program Landreform. Yang dalam 

penjelasan UUPA disebutkan sebagai,”tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan 

secara aktif oleh pemiliknya sendiri”. Kemudian baru dilanjutkan dengan peningkatan 

kemampuan petani dengan berbagai program-program pendidikan, upaya penyediaan 

kredit, pemilikan teknologi pertanian, sistem perdagangan yang adil, dan mendorong 

tumbuhnya organisasi-organisasi massa petani dan koperasi petani, serta infrastruktur 

lainnya.  

Adapun program Landreform kegiatannya meliputi serangkaian tindakan kolektif 

berikut ini :  

a. Larangan pemilikan dan penguasaan tanah melampaui maksimum dan penetapan 

batas maksimum; 

b. Larangan pemilikan tanah pertanian secara absente atau guntai; 
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c. Ketentuan ganti kerugian tanah kelebihan dan tanah yang terkena larangan 

absentee; 

d. Ketentuan pengaturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian; 

e. Larangan gadai; 

f. Ketentuan redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum,tanah-

tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja. 

Objek daripada program landreform adalah tanah-tanah yang hendak di 

redistribusikan kepada mereka yang berhak yang dikenal dengan sebutan tanah redis. Hal 

ini diatur dalam PP 224 Tahun 1961, yang menyebutkan bahwa tanah yang menjadi objek 

landreform adalah; 

a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana yang telah diuraikan diatas 

dengan mengikuti aturan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 dan tanah-tanah yang 

jatuh kepada negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. 

b. Tanah-tanah yang diambil pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal diluar 

kecamatan, yang disebut tanah absentee atau guntai 

c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara, 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam diktum keempat UUPA, huruf A yang isinya 

bahwa hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja, 

sejak berlakunya undang-undang ini dihapus dan beralih kepada negara. 

d. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara akan ditegaskan lebih lanjut oleh 

Menteri Agraria. 

Mengenai subjek landreform yang akan mendapatkan tanah dengan status hak 

milik diatur dengan mengikuti prioritas. Adapun subjek landreform adalah individu yang 

akan menerima pembagian tanah. Prioritas ini diutamakan kepada mereka yang paling 
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membutuhkan dan menggantungkan mata pencahariannya dari bertani dan memiliki 

hunbungan erat dengan tanah yang digarapnya, dapat dilihat pasal 8 ayat 1 PP No 224 

tahun 1961 berikut: 

“Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan 
dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh 
Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritet sebagai 
berikut: 
a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; 
b. uruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; 
c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; 
d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; 
e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; 
f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan 
g. pasal 4 ayat 2 dan 3; 
h. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;  
i. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;  
j. Petani atau buruh tani lainnya; 

 
Pembaruan agraria selanjutnya diharapkan dapat menciptakan proses 

perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya 

masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian modren yang sehat, terjaminnya 

kepastian pemilikan tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan rakyat, terciptanya 

sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan 

sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian 

pembaruan agraria yang dicita-citakan harus menganut falsafah kedaulatan rakyat dan 

bukan kedaulatan negara, yang menghargai setinggi-tingginya pada keragaman 

kebudayaan, hak-hak asasi manusia, demokrasi, keberlanjutan ekologis, serta 

kelangsungan dan ketinggian kwalitas peradaban manusia. Maka pelaksanaannya tidak 

berhenti pada landreform saja, oleh karena itu pada situasi derasnya pengaruh dan 
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tekanan pasar oleh neo-liberal hal yang harus segara dituntaskan dan ditegaskan yang 

harus dilaksanakan adalah sebagai berikut141: 

a. Pengaturan yang berhubungan dengan keadilan Sumber Agraria 

b. Pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber agraria 

c. Pengaturan yang berkaitan dengan produksi pertanian/pengelolaan usaha-usaha 

pertanian  

d. Pengaturan yang berkaitan dengan pemasaran produksi pertanian 

e. Pengaturan yang berkaitan dengan kebebasan berorganisasi bagi petani 

f. Pengaturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan rakyat 

g. pengaturan yang berkaitan dengan aspek pendukung seperti infrastruktur, energi, 

kesehatan, dan pendidikan 

Untuk menjalankan Pembaruan Agraria maka diperlukan sebuah badan pelaksana 

atau komite yang bertugas melaksanakan Pembaruan Agraria. Dimana badan pelaksana 

ini bersifat nasional, terjadwal dan terpimpin oleh Presiden RI, dan badan ini bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya adalah untuk:  

a. membuat strategi pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia; 

b. sebagai eksekutor pelaksanaan pembaruan agraria dengan kordinasi dengan 

departemen, organisasi petani/masyarakat lainnya, kepolisian dan militer. 

c. Melaksanakan penataan tujuh hal diatas ; dan  

d. Menangani dan penyelesaian konflik-konflik agraria, baik warisan masa lalu, maupun 

konflik-konflik agraria yang mungkin muncul akibat pelaksanaan pembaruan agraria. 

 
B. Desentralisasi Pengaturan di Bidang Pertanahan      

 

                                                   
141 Achmad Ya’kub, Reforma Agraria bagi Kesejahteraan.....Op.Cit 
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1. Istilah dan Pengertian Pertanahan 

Pertanahan berasal dari kata dasar “tanah” yang berarti permukaan bumi atau 

lapisan bumi yang di atas sekali  atau permukaan bumi yang diberi batas142. Sedangkan 

“pertanahan” diartikan sebagai  hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan hak 

milik143. Dalam kehidupan sehari – hari seluruh bangsa Indonesia selalu berhubungan 

dengan tanah. Tanah tempat bangsa Indonesia berpijak, memetik hasil dari tanaman yang 

di tanam dan juga mengambil kekayaan yang di dikandung dalam tanah. Tanah 

merupakan istilah yang menimbulkan beberapa pendapat, bahkan ada yang menyebut 

dengan sebutan agraria sedangkan antara istilah tanah dan agraria adalah sesuatu yang 

berbeda. Istilah agraria  berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa 

Yunani) berarti tanah pertanian, Angger (Bahasa Latin) berarti tanah, Agrarius (Bahasa 

Latin) berarti perladangan, persawahan, Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk 

pertanian. Istilah agraria di lingkungan administrasi pemerintahan, diartikan tanah, baik 

untuk tanah pertanian maupun non pertanian. Pada sisi lain, agraria diartikan   urusan 

pertanian atau tanah pertanian atau urusan  pemilikan tanah144. Istilah “agraria” atau 

“agrarian” dalam bahasa Inggris  selalu diartikan sebagai “tanah” atau “tanah 

pertanian”145.  Sebutan “agrarian laws” bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk  

kepada perangkat peraturan-peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian 

tanah-tanah  yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. 

Akan tetapi di lingkungan Administrasi Pemerintahan istilah Hukum Agraria dibatasi 

                                                   
142Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Penerbit Balai 

Pustaka,  2003. 
143 Ibid 
144 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah, Isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, 

Jakarta, 2003. 
145 Ibid 
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pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi 

penguasa  dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. 

Pengertian Agraria juga sering dikaitkan dengan corak kehidupan  suatu 

masyarakat atau bangsa, misalnya Indonesia sebagai Negara agraris, yaitu suatu  bangsa 

yang sebagaian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan 

masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Agraris sebagai kata sifat dipergunakan 

untuk membedakan corak kehidupan masyarakat pedesaan yang bertumpu pada sektor 

pertanian dengan corak kehidupan masyarakat perkotaan yang bertumpu pada sektor non 

pertanian (perdagangan, industri, birokrasi). 

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, tanah yang 

dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan tanah 

dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dalam Pasal 4 ayat (1) 

UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud  dalam Pasal 2 

ditentukan adanya macam – macam hak atas permukaan bumi, yang disebut  tanah, yang 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang – orang, baik sendiri maupun bersama – sama 

 dengan orang –orang lain  serta badan – badan hukum”.  

Disebutkan oleh Boedi Harsono pemakaian sebutan “pertanahan” sebagai nama 

badan terdapat pada Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998, yaitu  sebagai Lembaga 

Pemerintah Non Departemen bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan 

mengembangkan administrasi pertanahan. Dikatakan juga bahwa pemakaian sebutan 

pertanahan sebagai nama badan tersebut tidak mengubah ataupun mengurangi lingkup 

tugas dan kewenangann yang sebelumnya ada pada Departemen dan Direktorat Jenderal 

Agraria. 
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2. Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan  
 

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat 

abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan 

kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah merupakan perekat NKRI. 

Oleh karena itu tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga 

keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, amanat 

konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk 

mewujudkan tanah untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”.   

Meskipun telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa tanah merupakan sumber 

kemakmuran rakyat, namun jumlah rakyat miskin Indonesia masih cukup besar (sekitar 

39 juta jiwa). Hal ini terjadi karena masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Ketimpangan P4T dan 

ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan semakin sukarnya 

upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan P4T juga dapat 

mendorong terjadinya kerusakan sumberdaya tanah dan lingkungan hidup, peningkatan 

jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Lebih lanjut, permasalahan pertanahan 

ini akan berdampak terhadap rapuhnya ketahanan pangan yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap ketahanan nasional.  

Reforma agraria membutuhkan kebijakan nasional hingga daerah secara konsisten 

dan menyeluruh. Karena itulah, kewenangan pemerintah di bidang pertanahan mesti 

sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor dan lembaga. 

Pemerintah membagi kewenangan di bidang pertanahan secara proporsional. Yang 
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dipentingkan adalah komunikasi dan koordinasi internal pemerintahan agar kebijakan 

pertanahan berjalan lebih efektif dan mengalir lancar dari pusat/nasional, provinsi, 

kabupaten/ kota, hingga kecamatan dan desa/kelurahan.  

Pengaturan mengenai kewenangan pemerintah di bidang pertanahan mendapat 

pengaturannya dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang kemudian  perihal kewenangan pemerintah di bidang pertanahan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada 

daerah otonom berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 

Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 

Urusan wajib menurut pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut diatas adalah urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Diantara 

urusan wajib tersebut berdasarkan ayat (2) adalah urusan huruf r yaitu urusan Pertanahan. 

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 menentukan secara rinci kewenangan 

pemerintahan  Kabupaten/ kota dalam melaksanakan urusan pertanahan berdasarkan 

pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintahan daerah Provinsi dan 

Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota harus mengatur urusan-urusan yang diserahkan 

kepadanya. Bentuk aturan itu tidak lain adalah Peraturan daerah atau Peraturan Kepala 

daerah yang diterbitkan atas dasar Peraturan Daerah. Dengan demikian maka semua 

daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan urusan pertanahan perlu 

menyiapkan Peraturan Daerah.   
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Sumber Hukum Tanah Nasional kita tidak lain adalah Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dapat disebut Undang-

Undang Pokok Agraria. Dalam pasal 2 ayat (4) berikut penjelasannya dari Undang-

Undang Pokok Agraria ditentukan bahwa soal Agraria menurut sifatnya dan pada asasnya 

merupakan tugas Pemerintah Pusat. Daerah memang diberi kewenangan medebewind 

(pembantuan), bukan kewenangan otonomi daerah (desentralisasi).  

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, berarti kewenangan pemerintah dalam urusan pertanahan perlu 

disesauaikan/ disempurnakan. Menurut Budi Harsono : 

“penyempurnaan Hukum Tanah Nasional itupun diperlukan dalam mendukung 
keberhasilan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang 
pertanahan, yang pelaksanaannya disepakati untuk lebih dilimpahkan kepada Kabupaten 
dan Kota dalam rangka desentralisasi. Kebijakan baru ini dapat diartikan sebagai 
perkembangan kebijakan yang dinyatakan dalam Pasal 2 UUPA bahwa : ”Hak menguasai 
dari Negera pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantantra dan 
masyarakat-manyarakat hukum adat. Dalam penjelasan dinyatakan, bahwa ”ketentuan 
tersebut adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan medebewind dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada azasnya 
merupakan tugas Pemerintah Pusat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Dengan demikian maka 
pelimpahan wewenang untuk melaksanakan Hak Penguasaan Negara atas tanah itu 
adalah merupakan medebewind146”. 

 
 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan 

kewenangan kepada Daerah kabupaten/ Kota untuk melaksanakan urusan rumah tangga 

daerah dibidang pertanahan. Kewenangan itu yang telah ditentukan secara rinci dalam 9 

sub Bidang dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 

DaerahKabupaten/ Kota. 

                                                   
146 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti Jakarta Maret 2002 

Halaman 17 
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Kewenangan mengatur bidang pertanahan dari pemerintah yang diserahkan 

kepada Daerah otonom Kabupaten/Kota adalah kewenangan mengatur pelaksanaan 

hukum pertanahan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kewenangan 

tersebut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam PP No. 38 Tahun 2007 meliputi 9 

(sembilan) Sub. Bidang, 8 (delapan) Sub.Bidang merupakan urusan otonomi daerah, dan 

1 (satu) Sub. Bidang tugas pembantuan. Dengan demikian terdapat perbedaan yang 

mendasar antara 2 Undang-Undang tersebut oleh karena itu diperlukan adanya proses 

hukum yang  proporsional untuk mengatasi perbedaan yang mendasar itu. Pasal 2 ayat (4) 

Undang-Undang Pokok Agraria tentu tidak begitu saja dapat ditinggalkan. Perlu ada 

sikap hukum yang jelas bagaimana Pasal 2 ayat (4) tersebut akan diperlakukan.  

Langkah yang paling tepat untuk mengatasi soal tersebut adalah segera merubah 

UUPA kearah penyempurnaan agar penyerahan urusan pertanahan kepada pemerintahan 

Provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota menjadi tuntas dan jelas. Perubahan UUPA 

itu juga diperlukan untuk merespon perkembangan pemerintahan. Urusan wajib menurut 

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut diatas  adalah urusan pemerintahan yang 

wajib diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Diantara urusan wajib tersebut 

berdasarkan ayat (2) adalah urusan huruf (r) yaitu urusan Pertanahan.  

Kewenangan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan dalam lampiran Peraturan 

Pemerintah No. 38 Tahun 2007 ditentukan ada 9 (sembilan) Sub Bidang. Di situ 

ditentukan sub-sub Bidang yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten yaitu : 

a. Sub Bidang Izin Lokasi 
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b. Kewenagan pmerintahan Kabupaten/ Kota adalah : Penerbitan Surat Keputusan 

izin lokasi, dengan prosesnya termasuk monitoring dan pembinaan perolehan 

tanah, semuanya meliputi 9 (sembilan) item. 

c. Sub Bidang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

d. Kewenangan pemerintahan Kabupaten/ Kota adalah ; Penetapan lokasi; Penetapan 

bentuk dan Besarnya ganti kerugian; Pelaksanaan pemberian ganti kerugian; 

pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah dihadapan kepala kantor 

Pertanahan kabupaten/ Kota; dengan prosesnya semuanya meliputi 11 (sebelas) 

item. 

e. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. 

f. Kewenangan pemerintahan Kabupaten/ Kota adalah : Memfasilitasi musyawarah 

antar para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak 

dengan koodinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah. 

Semuanya meliputi 5 (lima) item. 

g. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan. 

h. Kewenangan pemerintahan Kabuapten/ Kota adalah : Penyelesaian masalah ganti 

kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan membentuk tim 

pengawasan pengendalian; 

i. Penetapan Subyek dan obyek Redistribusi Tanah serta ganti Kerugian Tanah 

Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 

j. Kewenangan pemerintahan Kabupaten/ Kota adalah: Penetapan untuk kelebihan 

maksimum dan tanah absentee sebagai obyek; Penetapan para penerima 

redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil 
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sidang penitia; Penerbitan Surat Keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah 

serta ganti kerugian; Dan prosesnya semua meliputi 6 (enam) item. 

k. Penetapan tanah Ulayat 

l. Kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota adalah: Pengusulan rancangan 

Peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat; Pengusulan pemetaan dan 

pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan 

Kabupaten/Kota; Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan 

mufakat; Dan semua prosesnya semuanya meliputi 6 (enam) item. 

m. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong. 

n. Kewenangan pemerintahan Kabupaten/ Kota adalah : Penetapan bidang–bidang 

tanah untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan 

perjanjian ; Penetapan untuk tanaman pangan musiman dengan mengutamakan 

masyarakat setempat; Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah 

kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian dan 

semua prosesnya. Kewenangan dalam sub bidang ini terinci dalam 4 (empat) 

item. 

o. Izin Membuka Tanah 

p. Kewenangan pemerintahan Kabupaten/ Kota : Penerimaan dan pemeriksaan 

permohonan; Pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, 

status tanah dan RencanaUmum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten kota; 

Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari 

kantor pertanahan Kabupaten/ Kota; Pengawasan dan pengendalian penggunaan 
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izin membuka tanah. Urusan ini adalah urusan pemerintah, diberikan kepada 

pemerintahan Kabupaten/ Kota dalam Tugas Pembantuan. 

q. Perencanaan Penggunaan Tanah wilayah Kabupaten/ Kota 

r. Sub bidang ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota 

yang meliputi pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten / Kota; Rencana 

Tata Ruang Wilayah; Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik 

rencana pemerintah, pemerintah Kabupaten/ Kota, maupun investasi swasta; Dan 

prosesnya. Kewenangan dalam sub bidang ini terinci dalam 10 item. 

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) PP No. 38 tahun 2007. Pemerintahan 

daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota perlu mengatur pelaksanaan 

urusan yang diserahkan oleh pemerintah tersebut. Produk hukum pengaturan dimaksud 

tidak lain adalah Peraturan daerah. Hal tersebut berarti pasal 6 yat (1) PP No. 38 tahun 

2007 mengandung perintah agar dalam melaksanakan kewenangan mengurus urusan 

pertanahan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota membuat 

Peraturan daerah, tidak cukup hanya dengan produk hukum Surat Keputusan Gubernur 

atau Surat Keputusan Bupati/Wali Kota, karena istilah pemerintahan mencakup DPRD 

dan Gubernur serta Bupati/Wali Kota. Sedangkan istilah pemerintah hanya Gubernur 

serta Bupati/wali Kota yang merupakan lembaga eksekutf di Daerah. 

 
3. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan Untuk 

Kesejahteraan Rakyat 
 

Di dalam Penjelasan UU 32 Tahun 2004 dikemukakan dasar pemikiran pemberian 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas 

kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
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melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip 

otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti Daerah 

diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang 

menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam UU 32 Tahun 2004 yang meliputi 

urusan politik luar negeri,, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, 

dan agama. Adanya pembagian urusan pemerintahan ini didasarkan pada pemikiran 

bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi 

kewenangan Pemerintah. Disamping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat 

concurrent yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang 

tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan 

demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, 

dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. 

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara proporsional 

antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota didasarkan 

pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan effisiensi147. Urusan yang menjadi 

kewenangan Daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan 

wajib  adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti 

pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan 

dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi 

unggulan dan kekhasan daerah148. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dengan 

mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan 

                                                   
147 Penjelasan Umum I angka 3 Penjelasan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
148 Ibid 
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pemerintahan tersebut, apabila bersifat lokalv atau regional, sedangkan kriteria 

akuntabilitas adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung  dekat dengan 

dampak/akibat dari urusan yang ditangani, dan kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam 

pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya 

(personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan 

hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan149.  

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui 

mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-

urusan Pemerintah yang diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah 

melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian 

urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Selanjutnya di dalam mengatur 

hubungan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota di bidang pertanahan dan pembuatan regulasinya senantiasa harus 

memperhatikan indikator eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi tersebut untuk 

mengurangi tumpang tindih kewenangan  antara Pemerintah , Pemerintah daerah 

Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota. Indikator tersebut sangat penting untuk 

diperhatikan guna mendukung keberhasilan otonomi itu sendiri di bidang pertanahan. 

Sehubungan dengan itu, dikatakan oleh Boedi Harsono, bahwa “Kewenangan 

pembentukan Hukum Tanah Nasional tetap ada pada Pemerintah Pusat. Maka demi 

terpeliharanya kepentingan nasional dan kelangsungan fungsi tanah sebagai unsur utama 

pemersatu dan kesatuan bangsa, demikian juga bagi keberhasilan otonomi itu sendiri, di 

bidang pertanahan  Pemerintah Pusat perlu menetapkan kebijakan umum dan pembatasan 

bagi kewenangan otonomi tersebut. Disertai pemberian pembinaan dan pengawasan 

                                                   
149 Ibid. 
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secara teratur dan terus menerus  dalam pelaksanaan Hukum Tanah Nasional, termasuk 

penyediaan dan pembinaan sumber daya manusia pelaksananya”150.  Dengan demikian 

penyerahan kewenangan kepada Daerah dalam rangka otonomi seluas-luasnya 

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 10 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tetap berada 

dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia,  dan oleh karenanya otonomi 

seluas-luasnya di bidang pertanahan  terbatas pada pelaksanaan Hukum Tanah Nasional 

mengenai hal-hal yang tidak menyangkut kebijakan nasional.”.  Kebijakan nasional di 

bidang pertanahan terkait dengan otonomi daerah  yang merupakan pelaksanaan 

kebijakan otonomi atau desentralisasi di bidang agraria yaitu dalam TAP MPR 

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 

termasuk ke dalam masalah prinsip yang dinyatakan dengan kata-kata : “Mengupayakan 

keseimbangan hak dan kewajiban megara (pemerintah (pusat, daerah provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan 

sumber daya agraria/sumber daya alam”151.   Desentralisasi yang dinyatakan dalam Tap 

MPR tersebut meliputi “alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam” 

tidak mutlak diartikan meliputi juga bidang pertanahan”.152  

Dalam program reforma agraria Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

(BPN-RI) Selama kurun waktu tahun 2005–2009 telah melaksanakan program yang 

meliputi: (1) pembaruan aturan hukum pertanahan dan (2) penataan P4T. Adapun dalam 

Pembaruan Aturan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

telah melakukan inventarisasi semua peraturan perundang-undangan mengenai 

                                                   
150 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 

2003, hlm.18  
151 Ibid 
152 Ibid hlm. 19 
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pertanahan atau yang berkaitan dengan pertanahan. Semua peraturan perundangan-

undangan tersebut dikaji dan didalami, sehingga diketahui mana peraturan perundang-

undangan yang tumpang tindih atau bertentangan antara satu dengan yang lain. Hasil 

inventarisasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.  

 

Tabel Jumlah Peraturan Perundangan Bidang Pertanahan 
 

NO PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG 
PERTANAHAN 

JUMLAH 

1 Undang-Undang  12 
2 Peraturan Pemerintah  48 
3 Peraturan/Keputusan Presiden  22 
4 Instruksi Presiden  4 
5 Peraturan/Keputusan Menteri/Kepala BPN RI  243 
6 Surat Edaran Menteri/Kepala BPN RI  209 
7 Instruksi Menteri/Kepala BPN RI  44 
 JUMLAH 538 

Sumber : Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014 
 

Upaya-upaya penataan politik dan hukum pertanahan di atas, dilakukan melalui 

penyempurnaan, penyusunan dan penerbitan peraturan perundangundangan dalam bentuk 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan berbagai peraturan 

turunannya. Beberapa peraturan perundangundangan yang telah disiapkan antara lain153: 

a. Undang-Undang No. 48 tahun 2007 tentang Penyelesaian Masalah Hukum Pasca 

Tsunami Di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias.  

Awalnya Undang-Undang ini dirancang sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (PERPU), yang dimaksudkan untuk mengatasi secara cepat berbagai 

persoalan hukum yang berkaitan dengan pertanahan akibat tsunami di Nanggroe Aceh 

Darussalam dan Nias. 

                                                   
153 Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014 
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b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005 – 2025.  

Dalam BAB IV.1.5 Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan dari 

Undang-undang ini, telah termuat garis besar penataan pertanahan ke depan sebagai 

berikut, “....... menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif serta 

melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-

prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. ........, perlu dilakukan penyempurnaan 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui ........ land 

reform”. 

c. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan.  

Pada awalnya RUU ini merupakan RUU tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), namun setelah 

dikomunikasikan dengan Komisi II DPR-RI pada berbagai kesempatan Rapat Dengar 

Pendapat diperoleh kesepakatan untuk menyiapkan RUU Tentang Pertanahan, yang 

merupakan Undang-Undang pelaksana UUPA, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan 

hukum, karena timbulnya persoalan-persoalan pertanahan baru di tengah masyarakat. 

d. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  

Peraturan Pemerintah ini mengatur pembagian urusan pelayanan pertanahan yang 

menjadi urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ada 

8 (delapan) urusan pelayanan pertanahan yang diserahkan dan 1 (satu) urusan yang di-

“medebewind”-kan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. 

e. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Tanah Terlantar  

Salah satu penataan politik pertanahan adalah penertiban tanah terlantar, yang akan 

dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sebagai  pengganti Peraturan 
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Pemerintah No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

Penertiban tanah terlantar dimaksudkan untuk menata kembali tanah-tanah yang 

diterlantarkan oleh pemegang haknya, dan memasukannya kembali ke dalam sistem 

sosial, ekonomi dan politik pengelolaan aset. Tanah terlantar ini direncanakan akan 

dialokasikan untuk masyarakat dan untuk merespon secara cepat program strategis 

negara seperti pangan, energi, infrastruktur, dan perumahan rakyat. 

f. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penetapan Obyek Reforma Agraria. 

Rancangan Peraturan Perundang- Undangan ini akan menetapkan tanah-tanah yang 

akan dialokasikan untuk Reforma Agraria, yaitu tanah-tanah yang menurut peraturan 

perundangan pertanahan dimungkinkan, seperti: tanah-tanah yang haknya tidak 

diperpanjang atau tidak mungkin diperpanjang; tanahtanah bekas hak Barat yang 

terkena ketentuan konversi; tanah-tanah yang berasal dari pelepasan hak; tanah-tanah 

hak yang pemegangnya melanggar ketentuan dan atau yang tidak sejalan dengan 

keputusan pemberian haknya; tanah obyek land reform; tanah bekas obyek land 

reform; tanah timbul; tanah bekas kawasan pertambangan; tanah yang dihibahkan oleh 

pemerintah untuk Reforma Agraria; tanah tukar menukar dari dan oleh pemerintah; 

tanah yang diadakan oleh pemerintah untuk Reforma Agraria; dan tanah bekas kawasan 

hutan. 

g. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada BPN.  

RPP ini berisi penyesuaian dan penyederhanaan tarif atas jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka pelayanan pertanahan. 

h. Selain itu, dalam rangka penyenggaraan pertanahan telah disusun :  
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1) 4 Peraturan Presiden, antara lain Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres 65 

tahun 2006 yang mengatur Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi 

Kepentingan Umum 

2) 36 Peraturan Kepala BPN RI dan 6 Rancangan Peraturan Kepala BPN RI 

3) 99 Keputusan Kepala BPN RI 

4) 15 Surat Edaran Kepala BPN RI 

Sejauh ini pemberian otonomi di bidang pertanahan berdasarkan UU No.32 

Tahun 2004 tetap dilaksanakan dan ketentuannya lebih lanjut telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Penyerahan bidang pertanahan dalam otonomi kepada kabupaten dan kota pada 

hakekatnya bertentangan dengan Konsepsi Hukum Tanah Nasional dan ketentuan Pasal 1 

UUPA serta Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UUPA. Dengan demikian sangat perlu dilakukan 

harmonisasi aturan di bidang pertanahan dengan cara melengkapi dan mengadakan 

penyempurnaan ketentuan dan rumusan lembaga-lembaga dan peraturan-peraturannya, 

agar tersedia perangkat hukum yang secara lengkap dan jelas memuat ketentuan-

ketentuan hukum yang dapat menghindarkan penafsiran yang keliru dalam 

pelaksanaannya154. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi  

dalam Hukum Tanah Nasional juga terhadap ketentuan-ketentuan sektoral yang terkait 

seperti dikemukakan berikut ini : 

“ perlu disadari bahwa upaya penyempurnaan Hukum Tanah Nasional itu hanya akan 
berhasil mencapai tujuan, apabila pembangunan dalam era reformasi pasca orde baru 
selanjutnya benar-benar akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan baru, seperti yang 

                                                   
154 Ibid 
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dinyatakan dalam penetapan MPR No XVI / MPR / 1998 tentang politik ekonomi dalam 
rangka demokrasi ekonomi dan tidak akan kembali kepada kebijakan pembangunan yang 
mengutamakan pertumbuhan seperti selama era orde baru yang lalu.  
Kebijakan ekonomi baru mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan 
pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai wujud 
keberpihakan pada kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama 
pembangunan ekonomi nasional tanpa mengabaikan peranan perusahaan-perusahaan 
besar. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya dilaksanakan 
secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan pengusahaan dan 
kepemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah, 
dan koperasi serta masyarakat luas. Tanah sebagai basis usaha pertanian diutamakan 
penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat. Demikianlah antara lain dinyatakan 
dalam TAP MPR No XVI / MPR / 1998.155 

 

Dalam penyempurnaan terhadap Hukum Tanah Nasional,  agar senantiasa 

memperhatikan asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya, antara lain tentang dasar 

hukum  agraria nasional  yang tersimpul dari Pasal 5 UUPA bahwa yang menyatakan 

bahwa : 

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, 
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan 
atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan 
yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, 
segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 

 
Hukum Adat sebagai hukum  asli bangsa Indonesia, dijadikan sebagai dasar 

Hukum Agraria Nasional  sehingga Hukum  Agraria/Tanah Nasional tetap merupakan 

hukum tanah Indonesia yang tunggal, tersusun berdasarkan alam pemikiran hukum adat 

mengenai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat tertentu  dengan tanah 

ulayatnya. Alam pemikiran hukum adat tersebut mengandung konsepsinya hukum adat 

mengenai pertanahan, yang tetap diangkat menjadi konsepsi hukum tanah nasional, yang 

dirumuskan sebagai : komunalistik-religius, yang memungkinkan penguasaan bagian-

bagian tanah bersama karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh para warga negara secara 

                                                   
155 Ibid halaman 21-22 
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individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur 

kebersamaan156.  

Hubungan hukum komunalistik religius dalam alam pemikiran hukum adat itu, 

yang dikenal dalam perundang-undangan sebagai hak ulayat oleh hukum tanah nasional 

diangkat pada tingkat nasional menjadi hubungan hukum antara bangsa indonesia dengan 

semua tanah di seluruh wilayah negara sebagai tanah bersama, yang disesuaikan dengan 

perkembangan keadaan serta kebutuhan nasional dan masyarakat dewasa ini dan masa 

mendatang. Hubungan hukum itu yang dalam hukum tanah nasional disebut hak bangsa. 

Untuk menunjukkan hakikat hubungan hukum bangsa Indonesia dengan semua tanah di 

seluruh wilayah negara sebagai tanah bersama disebut hubungan komunalistik157. Sifat 

religius menunjukkan keyakinan dan pengakuan bahwa tanah bersama tersebut adalah 

karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 UUPA yang 

menyatakan, 

a. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang 

bersatu sebagai bangsa Indonesia.  

b. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai bangsa Indonesia dan merupakan 

kekayaan nasional. 

Dalam penjelasan UUPA dinyatakan bahwa ini berarti bahwa bumi, air, dan ruang 

angkasa dalam wilayah Republik Indonesia, yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh 

bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-

mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah 

                                                   
156 Pasal 5 UUPA 
157 Ibid. Lihat Juga Maria SW Sumardjono, Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria, Penerbit 

Andi Offset, Jogyakarta, 1882, hlm13 



 152

dan pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau 

yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia 

dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak 

ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.  

Dalam satu dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan besar dalam hubungan 

ketatanegaraan di Indonesia yaitu ketika desentralisasi berlaku efektif seiring berlakunya 

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah oleh UU NO.32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan 

UU No.33 Tahun 2004. Desentralisasi tidak hanya merekonstruksi hubungan politik dan 

ekonomi pemerintah pusat dan daerah, namun membawa pula perubahan dalam relasi 

negara dan rakyat dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam serta 

penataan ruang. Sesungguhnya perubahan telah dimulai ketika era pemerintahan orde 

baru berakhir dan sebuah masa perubahan yang dikenal sebagai “reformasi” terjadi di 

berbagai bidang, termasuk di bidang hukum dan politik. Melalui proses desentralisasi 

semua perubahan dan inisiatif pembentukkan hukum baru di lapangan agraria meliputi 

pertanahan, kehutanan, pertambangan, perikanan, pengelolaan air dan sebagainya dibawa 

lebih dekat kepada rakyat. Menjadi sebuah “pekerjaan rumah” bahwa penyelenggaraan 

desentralisasi dan reformasi hukum dalam satu dasawarsa terakhir memunculkan 

sejumlah pertanyaan pokok sebagai berikut158: 

a. Bagaimanakah keduanya berfungsi sebagai faktor pendorong atau justru penghambat 

bagi pemerintah dan penyelenggara lainnya di tingkat pusat maupun daerah untuk 

                                                   
158 Myrna A Safitri dan Tristam Moeliono, Seri Sosio Legal Indonesia : Hukum Agraria dan Masyarakat Di 

Indonesia, Penerbit HuMa Jakarta, 2010,  hlm . 1-2 
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mengkonseptualisasi, mereposisi, dan mengimplementasikan hak-hak negara dan rakyat 

atas tanah dan kekayaan alam dalam kerangka hukum dan praktek pemerintahan yang 

ada? 

b. Bagaimanakah kesenjangan hukum negara dan sistem norma yang dianut rakyat dalam 

pengaturan mengenai penguasaan tanah dan kekayaan alam dipahami dan 

diselesaikan? 

c. Bagaimanakah ruang dimana tanah dan kekayaan alam tersebut berada di definisikan 

dan dialokasikan oleh negara? 

d. Bagaimana para aktor yang meliputi legislator, birokrat, penegak hukum, masyarakat 

dan kelompok masyarakat sipil memanfaatkan, memanipulasi, ataupun kemudian justru 

terpinggirkan dalam proses pembentukkan dan implementasi hukum di bidang ini? 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan suatu kelompok berbagai 

bidang hukum yang masing masing mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam 

tertentu. Termasuk ke dalam cakupan hukum agraria ini adalah hukum tanah, hukum air, 

hukum penerbangan dan sebagainya. UUPA sendiri sesungguhnya memuat pengaturan 

yang terkait dengan penguasaaan ataupun cara-cara pemanfaatan bumi, air, ruang 

angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penataan ruang. 

Meskipun sebagian besar pasal didalamnya mengatur tentang penguasaan tanah, namun 

juga dapat ditemukan beberapa pasal dalam UUPA yang mengatur bagaimana bumi, air, 

ruang angkasa dan kekayaan alam itu seharusnya dimanfaatkan termasuk diusahakan 

(Pasal 8, 10, 12, 13, dan 15) serta bagaimana negara melakukan perencanaan mengenai 

persediaan peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam dimaksud (Pasal 

14). Dengan kata lain Pasal 14 ini memberikan mandat kepada pemerintah pusat untuk 

melakukan penataan ruang.  
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Pengaturan yang meluas dari UUPA mengenai apa yang dinamakan agraria ini 

tidak bisa dilepaskan dari tujuan pembentukkan undang-undang ini. Penjelasan umum 

UUPA ada tiga tujuan, yaitu: 

a. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional sebagai alat 

kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani 

b. Meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan 

c. Meletakkan dasar-dasar bagi kepastian hukum tentang hak-hak atas tanah bagi seluruh 

rakyat. 

Harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan hukum di bidang pertanahan dan 

bidang terkait  merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat di tunda-tunda lagi untuk 

menjamin kepastian hukum dan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam 

penguasaan dan pengelolaan tanah dan kekayaan alam sebagai tujuan dan asas negara 

hukum yang layak untuk diperjuangkan. 

 

BAB IV 

 

PENGELOLAAN TANAH NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT 

 

 

A.  Peranan Negara Dalam Pengelolaan Tanah 

 

  Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa NegaraIndonesia 

tergolong negara yang kaya akan sumber daya alam, strategis, dengan 

penduduk yang cukup besar, yang saat ini kurang lebih 240 juta jiwa 

dengan memiliki latar belakang budaya dan karakteristik yang beragam, 

yang tentunya bukan merupakan suatu persoalan melainkan  menjadi 

tantangan kita semua untuk dapat mempersatukan cita bangsa dalam 
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wadah Negara Kesatuan Republik Indonesiamenuju masyarakat yang 

berkeadilan dan berkemakmuran. 

  Semangat dan keinginan dalam mewujudkan cita bangsa tersebut 

tercantum dalam ketentuan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang 

menyatakan bahwa “Bumi,dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat”. Demikian pula dalam Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai 

pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3  UUD 1945 tersebut menegaskan 

bahwa negara bertanggung jawab dan menjamin hak-hak masyarakat 

atas bumi, air dan ruang angkasa serta  kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya untuk dapat direlisasikan guna mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. 

Tanah yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan 

merupakan kekayaan nasional sebagai modal dasar untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan mengandung prinsip hak 

atas tanah mempunyai fungsi social serta prinsip-peinsip lainnya yang 

terkandung dalam UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960, sampai saat ini 

masih menjadi harapan dan belum menjadi kenyataan, karena akhir-

akhir ini masalah pertanahan masih sering muncul dimana-mana, 

diwilayah republik yang kita cintai ini danbahkan cenderung meningkat 

seiring dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang 

terusberkembang yang diikuti dengan berkembangnya tuntutan di 

masyarakat untuk mewujudkan   suasana kehidupan politik yang 

demokratis. 

Pemerintah memahami bahwa tanah merupakan sumber keadilan 

dan kemakmuran, sehingga menempatkan tanah sebagai hal yang 

sangat strategis dan fundamental, karena menyangkuthajat hidup orang 

banyak, seluruh rakyat Indonesia, sehingga tanah memiliki karakteristik 

yang bersifat multi dimensional, multi sektoral, multi disiplin dengan 

kompleksitas yang sangat tinggi. Keadaan tanah yang relative tetap 
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dipihak lain kebutuhan tanah akan semakin meningkat guna 

pemenuhan akan pertumbuhan penduduk yang relative tinggi, 

kepentingan pembangunan beserta sarana dan prasarananya serta 

kepentingan-kepentingan lainnya, perlu adanya pengaturan dalam 

pengelolaan secara profesional. 

Untuk itu pemerintah juga menyadari dan meyakini 

bahwapermasalahan pertanahan bukanlah permasalahan   mudah dan 

sederhana, terlebih lagi bahwa kita  merasakan dan mengetahui  dari 

kesejarahan bahwa sistem politik dalam pengelolaan pertanahan yang 

lalu berbasis kepentingan pemerintah colonial yang kapitalis dan 

liberalis, menuju kepada sistem pengelola pertanahan yang berbasis 

kerakyatan. 

Oleh karena itu dalam mengatasinya diperlukan keseriusan, 

kesaksamaan, kecerdasan dan diperlukan pula pemikiran yang utuh 

dan komprehen dengan berbagai dimensinya, untuk melakukan koreksi, 

evaluasi guna membangun kembali, menata dan mengembangkan 

kebijakan politik dan hukum pertanahan  yang professional dan 

berbasis nilai dan prinsip UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 guna 

terwujudnya  kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan dan 

berkemakmuran.  

Persoalan permasalahan pertanahan tentunya menjadi tugas dan 

tanggung jawab pemerintah, disini pemerintah harus memiliki komitmen 

dan mekanisme untuk mengatasi dan menyelesaikannya dan sebagai 

penguat dari komitmen tersebut telah ditetapkan KetetapanMajelis 

Permusyawaratan Rakyat No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan tersebut 

memberikan mandat kepada Pemerintah untuk melakukan penataan 

terkait dengan peraturan perundang-undanganmaupun penataan 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang 

secara konprehen diletakkan dalam kerangka membangun keadilan dan 

kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, artinya dalam menjalankan 
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kebijakan pengelolaan pertanahan harus diarahkan kepada tanahuntuk 

keadilan (Justice), kesejahteraan (prosperity) rakyat, harmony social  

dengan mengurangi/meminimalisir serta  menghilangkan sengketa 

konflik dan perkara pertanahan(harmony), dan harus membuka ruang 

atau akses  dan kesempatan kepada generasi mendatang secara 

keberlanjutan (sustainability) dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

1. Revitalisasi Hak Menguasai Negara Atas Tanah 

 

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960, maksud Undang-Undang Pokok Agraria adalah : 

 
a. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian 

nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan 

keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat 

yang adil dan makmur; 

b. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 

kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 

c. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Dengan demikian UUPA ditetapkan dengan tujuan agar tanah 

sebagai modal dasar dapat dimanfaatkan guna keperluan  

pembangunan bangsa dan negara secara berkelanjutan. 

Dalam upaya mewujudkan maksud UUPA di atas, beberapa 

ketentuan pokok dalam UUPA harus benar-benar kita perhatikan, 

diantaranya : 

1.  Ketentuan dimaksud pasal 1 ayat (2), yang menyatakan 

bahwa :”Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah 

Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa 

adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan 

merupakan kekayaan nasional. 
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2.  Ketentuan yang dimuat pada pasal 2 UUPA yang merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945. 

Dalam pasal 2 ayat (1) dikemukakan bahwa “Bumi, air dan 

Ruabng angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh 

negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. 

Selanjutnya dalam  pasal 2 ayat (2) , dikemukakan, bahwa 

hak menguasai dari negara dikmaksud dalam ayat (1), 

memberi wewenang untuk : 

 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air 

dan ruang angkasa tersebut; 

b. Menetukan 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. 

 

 Pada ayat (3) menyatakan bahwa Wewenang yang 

bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada 

ayat 2, digunakan untuk mencapai sebesar-besar 

kemakmuran rakyat dalam artu kebangsaan, kesejahteraan 

dan kemerdekaan dalam masarakat dan negara hukum 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur; 

Dari ketentuan Pasal 2 di atas, kiranya jelas landasan 

hukum kewenangan hak menguasai dari negara. 

3.  Ketentuan dalam Pasal 3 dan 5 UUPA yang berkaitan 

dengan pelaksanaan hak ulayat dan penegasan bahwa 



 159

hukum agrarian yang berlaku ialah hukum adat, membawa 

pengertian bahwa dalam membangun hukum tanah kita 

haruslah memperhatikan hukum adat kita, yaitu harus 

digali dari hukum adat, dan kaitannya dengan pelaksanaan 

hak ulayat masyarakat hukum adat, sepenjang menurut 

kenyataannya masih ada disesuaikan dengan kepentingan 

nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan 

Undang-undang dan Peraturan –peraturan lain yang lebih 

tinggi. 

4. Dalam pasal 6 UUPA, dinyatakan bahwa semua hak atas 

tanah mempunyai fungsi social, yang berarti bahwa hak 

atas tanah di samping memberikan wewenang kepada 

pemegang haknya untuk menggunakan tanah, juga 

membebankan kewajiban-kewajiban tertentu, misalnya 

tidak dibenarkanmenelantarkannya, keharusan 

untukmemeliharanya, termasukmenambah kesuburan serta 

mencegah kerusakan tanah. Sehingga tanah tetap 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kepentingan kehidupan bersama, baik kehidupan manusia 

maupun flora dan fauna. 

 Dalam penjelasan UUPA dikemukakan bahwa hak atas 

tanah yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan 

bahwa tanahnya itu dipergunakan (atau tidak 

diperguanakan) semata-mata untuk kepentingan 

pribadinya, apalagi kalau hal-hal itu menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat dan negara. 

 Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa klepentingan 

perorangan akan terdesak sama sekali dengan kepentingan 

umum atau masyarakat, kepenntingan masyarakat dan 

kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi. 
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 Dengan demikian kepentingan pemilik tanah tetap 

dilindungi sesuai dengan asas negara hukum yang 

dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945 yang mengakui 

hak milik sebagai salah satu dasar yang menjamin 

kehidupan yang layak. 

 Dalam pasal 10 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa setiap 

orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas 

tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau 

mengusahakan secara aktif dengan mencegah cara-cara 

pemerasan. 

5. Dalam pasal 14 UUPA, ditentukan pula kewajiban 

pemerintah untuk membuat suatu rencana umum mengenai 

persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah, serta 

kekayaan yang terkandung di dalamnya. 

 Dalam pasal ini sudah tercakup keperluan yang sangat luas, 

meliputi segenap keperluan : 

   a.  Keperluan Negara, 

b.  Keperluan peribadatan/tempat suci, 

c.  Keperluan Pusat-pusat kehidupan masyarakat, social,  

kebudayaan  dll. 

d. Keperluan untuk memperkembangkan produlsi 

pertanian, peternakan dan perikanan. 

e. Keperluan untuk memperkembangkan industry, 

transmigrasi dan pertambangan. 

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas  memberikan 

kewenangan yang luas kepada negara sebagai organisasi 

kekuasaan rakyat yang dalam hal ini dimandatkan kepada Badan 

Pertanahan Nasional untuk mengatur dan menyelenggarakan 

kewenangan tersebut secara baik dan konsisten guna 

mewujudkan tanah sebagai sumber-sumber keadilan dan 

kesejahteraan rakyat. 
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Pertanyaannya adalah apakah kewenangan tersebut telah 

dilaksanakan secara baik dan masyarakat merasa terlayani 

sehingga meningkat kesejahteraannya, atau masih perlu adanya 

revitalisasi agar kewenangan tersebut dapat dimaksimalkan 

sehingga mempermudah capaian keadilan dan kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

 
2. Penguatan Fungsi Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional 

 

Dengan kewenangan yang ada saat ini, sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang  

Badan Pertanahan Nasional RI, telah diatur kewenangan dalam 

Pengelolaan Pertanahan di Indonesia. 

Dengan struktur kelembagaan dan kewenangan tersebutapakah  

kiranya sudah cukup  mempunyai landasan hukum dalam 

penyelenggaraannya, mengingat pada akhir-akhir ini 

permasalahan sengketapertanahan eskalasinya semakin naik 

memicu  konflik horizontal dan kadang-kadang berakibat korban 

jiwa. 

Dalam penyelenggaraan kewenangan tentunya tidak akan lepas 

dari penegakan hukumnya, namun seringkali menjadi rancu 

bahkan berlarut-larut ketika permasalahan-permaslahan 

pertanahan diselesaikan melalui lembaga peradilan, baik 

peradilan umum maupun peradilan Tata Usaha Negara. Hal yang 

lebih memprihatinkan lagi adalah kadang kala ditemui penerapan 

hukum yangkeliru atau tidak sama antara Hakimdi lingkungan 

peradilan umum dan tata usaha negara dalam menjalankan tugas 

yudikatifnya, dengan penyelenggara kewenangan administrasi 

negara/Pertanahan (BPN RI) di mana Pejabat Tata Usaha Negara 

BPN RI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya 

berpedoman dan mendasarkan Hukum Adminitrasi Negara (UUPA 
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dan Peraturan Pelaksananya),  sedangkan seringkali para penegak 

hukum menggunakan konsepsi hukum dan asas hukum dan 

dasar hukum Hukum Perdata. Bahkan diantara para Hakimpun 

dalam memtuts perkara pertanahan juga mempunyai perspektif 

yang berlainan sehingga tidak jarang adanya putusan pengadilan 

yang saling bertentangan, yang pada akhirnya mempersulit proses 

penyelesaian administrasinya. Dan kalau hal tersebut sering 

terjadi, dampaknya secara tidak langsung akan menimbulkan 

ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga  Pertanahan. 

Berbagai permasalahan tanah yang terkait dengan tanah Kawasan 

Hutan, perijinan pertambangan dan Ijin Usaha Perkebunanpun 

Badan Pertanahan Nasional RI tidak mempunyai kewenangan 

dalam penyelesaiannya, karena telah ditetapkan diluar yurisdiksi 

BPN, termasuk pula tanah-tanah okupasi yang dalam penguasaan 

BUMN, TNI/POLRI (asset negara). Untuk itu, berdasarkan amanah 

dalam UUD 1945 dan  UUPA, guna dapat memudahkan 

terwujudnya kebijakan penyelenggaraan pengelolaan  pertanahan 

yang efektif dan efisien serta konsistensi pelaksanaannya, perlu 

pengembangan dan penguatan fungsi kelembagaan pertanahan, 

dengan memperjelas kewenangan instansi/lembaga antar sector 

dan antar tingkat pemerintaan di tingkat Pusat dan daerah 

(Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota) terkait dengan 

perijinan  serta memperkuat kapasitas kelembagaan pertanahan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan melakukan pengkajian 

ulang kewenangan yang ada pada saat ini, antar lembaga 

/instansi pemerintahan di bidang pertanahan serta memilah dan 

menetapkan kewenangan pertanahan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

 
B.  Pengelolaan Tanah Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Reformasi 

Agraria, Penertiban, Pendayagunaan Tanah Terlantar) 
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1. Reforma Agraria  

 

Dalam penyelenggaraan menuju terciptanya keadilan dan 

kesejahteraan telah dilakukan berbagai upaya untuk 

mengembangkan pertanahan sedemikian rupa baik yang 

berkaitan dengan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional 

sendiri, maupun yang berhubungan dengan peraturan 

perundangan, serta praksis dilapangan antara lain melakukan uji 

coba model-model reforma agraria maupun perbaikan pelayanan 

di bidang pertanahan. Namun demikian ternyata masih dirasa 

banyak yang harus dilakukan pembenahan, perbaikan, 

peningkatan dan pengembangan dengan berbasis Teknologi 

Informasi seiring dengan perubahan dan dinamika tuntutan 

jaman. 

Langkah perbaikan dalam rangka peningkatan pelaksanaan 

program-program pertanahan dan memastikan agar dapat 

berjalan dengan baik dan berkelanjutan untuk  memberikan 

manfaat menuju  tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi  

seluruh rakyat Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan, mempersiapkan dan mengembangkan data base 

pertanahan Geo KKP secara lengkap dan menyeluruh. 

2. Merumuskan langkah-langkah percepatan dan perluasan 

reforma agraria berbasis hukum dan berkelanjutan melalui 

sinkronisasi pelaksanaan program-program pertanahan 

khususnya legalisasi asset, redistribusi dan konsolidasi 

tanah, penertiban dan pendaya gunaan tanah terlantar serta 

pemberdayaan masyarakat. 

3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu layanan public 

untuk pencegahan dan penyelesaian sengketa, konflik dan 

perkara pertanahan, 

4. Melakukan penataan peraturan perundangan 
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 Dalam praktek pelaksanaannya secara operasional telah 

dilakukan kegiatan pembangunan  Geo KKP di beberapa satuan 

kerja dan telah mencapai lebih dari 50% dengan harapan dapat 

dikembangkan secara terus menerus, ditingkatkan  dan 

berkelanjutan, kegiatan pembangunan neraca peñata gunaan 

tanah sampai dengan tahun 2011 telah berhasil dilakukan 

dengancapaian  100%  dan masih terus disempurnakan, 

sedangkan pemanfaatan peta zona nilai tanah (PZT) dalam 

kegiatan pelayanan pertanahan telah dilakukan di beberapa 

kantor pertanahan, terbangunnya dan berkembangnya sistem 

pemetaan tematik, yang antara lain peta tematik pada 92 pulau 

terluar di Indonesia, penerapan program prona dalam satu 

hamparan komunitas dengan pengembangan unit-unit usaha local 

dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta terpenuhinya 

target-target program strategis pertanahan di kantor-kantor 

pertanahan seluruh Indonesia. 

 Sedangkan kebijakan Reforma Agraria, yang merupakan mandat 

dari Undang-undang Pokok Agraria, dilakukan dengan 2 (dua) 

proses sekaligus, yaitu melalui penataan sistem politik dan 

hukum pertanahan dan penyelenggaraan praksis reforma agraria. 

Garis politik ini kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan 

dan peraturan perundang-undangan yang dibarengi dengan 

dilakukannya uji coba reforma agraria di berbagai daerah belahan 

Indonesia. 

Praksis secara sederhana berarti tindakan atau perbuatan. 

Sedangkan secara substansial adalah situasi di mana teori dan 

konsep dijabarkan dalam tindakan dan perbuatan keseharian dan 

selanjutnya direfleksikan kedalam pola pikir sehingga dihasilkan 

gagasan, ide, inovasi-inovasi  baru. Reframing Reforma Agraria 

merupakan upaya menata kembali orientasi dan langkah-langkah 
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kegiatan dalam program strategis pertanahan dengan mengacu 

pada prinsip-prinsip reforma agraria. 

 

Dalam Kegiatan Reframing reforma agraria ini meliputi : 

a.  Pemetaan dan pengembangan Geo KKP, 

 Pemetaan dan Geo KKP merupakan salah satu unsure pendukung     

dalam pelaksanaan reforma agrarian berbasis hukum, damai dan 

berkelanjutan dengan membangun infrastruktur data spasial 

pertanahan (IDS-P). 

IDS-P yang lengkap dan baik dapat digunakan untuk mendukung 

Geo-KKP. Untuk itu diperlukan pedoman tentang tugas dan 

peranan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan dalam 

pelaksanaan reforma agrarian, sehingga secara operasional, 

seluruh elemen pengukuran dan pemetaan baik secara internal 

maupun eksternal yang ada di Pusat dan daerah dapat berperan 

aktif untu membangun ISDP dan Geo-KKP. 

 

Keberadaan penyediaan Infrastruktur Data Spasial dan Geo-KKP 

sangatlah penting, sehingga dituntut komitmen dari seluruh 

jajaran BPNRI di Pusat dan di Daerah. 

b.  Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset. 

 Percepatan pelaksanaan kegiatan legalisasi asset ditempuh 

dengan jalan melakukan penataan perundang-undangan dan 

perbaikan pelayanan legalisasi asset. 

- Penataan Perundang-undangan : 

Hukum pertanahan yang ada pada saat ini perlu dilakukan 

penataa ulang, karena masih ada hal-hal yang belum 

diatur. Hukum pertanahan yang ada saat ini baru 

mengatur hubungan hukum  antara orang perorangan 

dengan tanah pertanian, Sedangkan hubungan hukum 

antara badan hukum dengan tanah pertanian, perorangan 

dengan tanah non pertanian dan badan hukum dengan 

tanah non pertanian belum ada pengaturannya. 
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Agenda dari BPN untuk memperbaiki sistem pengelolaan 

dan penataan pertanahan telah dilakukan evaluasi dan 

menetapkan prioritas untuk dilakukan perbaikan daan 

revisi antara lain : 

.  PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU,HGB dan HP 

tentang     Tanah, 

.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1996 

Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau 

Hunian oleh Orang Asing yangberkedudukan di 

Indonesia, 

.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah, 

.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  

Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akte Tanah 

(PPAT). 

.  dan lain-lain. 

- Perbaikan Pelaksanaan Legalisasi asset. 

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum kepada kepemilikan hak atas tanah agar tidak berpotensi 

menimbulkan permasalahan sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan, perlu adanya kemudahan dalam mekanisme dan 

pprosedur legalisasi asset, sehingga masyarakat tergerak dengan 

sendirinya untuk mensertipikatkan tanahnya dan BPN harus 

memberikan jaminan tentang pelaksanaan itu, baik waktu biaya 

dan persyaratannya, yang dimungkinkan maksimal dalam 

pengurusan hanya 3 kali dating ke kantor ( mmendaftarkan, 

mengecek dan mengambil hasil). Dengan proses yang demikian 

transparan dan mudah akan memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat yang pada akhirnya  dengan terdaftarnya semua 

bidang tanah akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

perencanaan ke depan khususnya dalam kebijakan 

pengembangan politik dan hukum pertanahan. 
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c.  Redistribusi dan konsolidasi tanah 

 

Ketimpangan struktur penguasaan pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah (P4T) sebagai akibat dari kebijakan 

politik pertanahan sebelumnya sampai dengan saat ini 

madsih terasa dan perlu segera dilakukan penataan menuju 

struktur berbasis hukum, damai dan berkelanjutan dan 

merupakan amanat konstitusi negara. Penataan ini dalam 

prakteknya dilakukan melalui pola redistribusi pertanahan 

dan juga dilakukan kegiatan konsolidasi tanah. 

 Berdasarkan hasil uji coba reforma agraria tersebut dapat 

dirumuskan 6 (enam) prinsip praksis reforma agraria, yaitu 

sebagai berikut : 

 

a.  Keadilan, meliputi transparansi, ketepatan sasaran, 

adanya prioritas serta akuntabilitas dalam 

pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan,dan  

pemanfaatan tanah. 

b.  Terbukanya akses kepada masyarakat terhadap 

sumber-sumber politik dan ekonomi. 

c.  Pencegahan munculnya potensi sengketa, konflik dan 

perkara pertanahan. 

d.  Menjadi mekanisme untuk membangun kesejahteraan 

masyarakat dan kemakmuran bangsa dan negara. 

e.  Terbangunnya kemandirian masyarakat, 

f.  Terjaminnya keberlanjutan (sustainability). 

Untuk dapat menjalankannya secara baik kebijakan yang telah 

digariskan tersebut dituntut untuk taat asas dan pengembangkan  

Tata kelola dan administrasi, menjalankan reframing Reforma 

Agraria serta internalisasi dan penataan perundang-undangan. 
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2. Penertiban tanah terindikasi terlantar dan pendayagunaan tanah 
bekas tanah terlantar. 

 

Dalam pelaksanaan lebih lanjut untuk mengatasi kondisi ketimpangan 

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta 

untuk mengantisipasi bertambahnya Sengketa dan Konflik Pertanahan 

telah ditetapkan instrument aturan perundangan melalui PP No. 11 

Tahun 2010 Tentang Tanah Terlantar, dalam pelaksanaannya secara 

teknis operasional hasilnya nanti akan dititik beratkan  untuk dibagikan 

atau redistribusi tanah kepada petani yang memerlukan guna 

mendapatkan aset dan meningkatkan taraf hidup untuk 

kesejahteraannya. 

Dan agar benar-benar efektif dalam pelaksanaan redistribusi 

tanah, perlu dilakukan pengendalian dan pembinaan secara 

langsung, sehingga petani penerima redistribusi benar-benar 

berniat dan bersemangat untuk menggunakan dan memanfaatkan 

secara optimal tanah dimaksud dan bukannya untuk obyek 

spekulasi dengan tjuan setelah menerima tanah redistribusi 

kemudian dijual kembali.. 
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BAB  V 
 

PENUTUP 
 
 
 

Pengkajian ini hasilnya memperkenalkan satu teori pengganti teori kepemilikan 

tanah yang diwarisi dari zaman kolonial Belanda yaitu teori kepemilikan ‘eigendom’ 

pribadi dan kepemilikan Negeri/Negara Belanda ‘domeinverklaring’. Teori kepemilikan 

tanah kolonial Belanda itu yang terbukti gagal membawa kemakmuran Rakyat/WNI, 

diganti dengan teori ‘anggapan-nyata-hukum’ atau ‘de facto-de jure’, sebagai hasil 

penerjemahan kembali teori Hukum Adat yang disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 

1945. Dengan penggunaan dasar teori ‘de facto-de jure’ itu, maka hasil pengkajian 

inipun membuktikan perlu adanya pelurusan konsep dan tafsiran atas penggunaan 

istilah-istilah maupun kelembagaan hukum pertanahan serta keagrariaan kolonial 

Belanda, yang ditegakkan terhadap Rakyat sebagai WNI dalam NKRI. Untuk itu, dalam 

hasil pengkajian ini, dapat ditemukan penjelasan atas kekeliruan paham serta 

kesalahan tafsir dalam menggunakan istilah ‘tanah negara’ bagi penegakkan UUPA 

1960 terhadap Rakyat sebagai WNI. Juga satu hal mendasar yang ditemukan melalui 

pengkajian dengan menggunakan teori ‘de facto-de jure’, adalah hapusnya teori 

‘domeinverklaring’, sehingga pemilik tanah sebenarnya bukanlah Negara R.I. seperti 
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dirumuskan pasal 33 UUD 1945, melainkan Rakyat Indonesia sebagai WNI-lah yang 

menjadi pemilik tanah sebenarnya. 

Tim pengkajian menyadari, bahwa temuan-temuan dari hasil pengkajian ini, bisa 

menimbulkan perdebatan dan sanggahan, tetapi juga sumbangan bagi perbaikan sistim 

hukum Pertanahan dan Keagrariaan Nasional Indonesia; agar menjadi lebih sesuai 

dengan filosofi bangsa dan Negara Indonesia, serta perintah konstitusi dasar Negara 

UUD 1945.      
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