
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Kota Batam merupakan pulau dengan letak dan memiliki posisi cukup 

strategis dengan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Menyebut kata Batam, 

maka secara langsung banyak yang akan teringat akan letak perairan pulau 

ini yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia.  Letak strategis 

yang dimiliki oleh Batam membuat pulau ini sangat mudah diakses baik 

melalui sarana transportasi darat dan laut untuk askes dalam negeri maupun 

luar negeri. Selain letak perairannya yang strategis, batam sendiri sangat 

banyak diminati oeh investor baik dalam industri perkapalan maupun 

industri non perkapalan.  

Kebutuhan akan lahan atau tanah menjadi hal yang utama dalam 

mengembangkan batam. Hal ini dikarenakan dengan lahan atau tanah yang 

tersedia, apabila dikelola dengan baik, maka akan mengundang banyak 

investor masuk untuk berinvestasi. Kebutuhan akan lahan atau tanah untuk 

pemukiman juga semakin meningkat seiring dengan perkembangan 

investasi di Batam. Dalam hal pengelolaan lahan di Batam, maka dipandang 

perlu untuk dikelola serta dikembangkan secara khusus mengingat letak 

strategis dari pulau ini yang mudah untuk diakses.  

Pembangunan Batam pada tahun 1970-an mulai dikembangkan 

dengan fokus serta bidang pada operasional dalam bidang logistik yaitu 

pengelolaan kekayaan alam yang berkaitan dengan minyak bumi dibawah 
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kewenangan Pertamina. Selanjutnya, pembangunan Pulau Batam 

didelegasikan kepada sebuah lembaga pemerintah bernama “Otorita 

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam” atau lebih dikenal dengan 

nama yakni “Badan Otorita Batam (BOB)”. Berdasarkan Keputusan 

Presiden No.41 Tahun 1973 sebagaimana ternyata Pasal 6 ayat 2 sub (a) 

menyatakan adapun keseluruhan areal tanah di Batam diberikan 

kewenangan Hak Pengelolaan terhadap Ketua Otorita Batam.1 Kemudian 

seluruh wilayah Batam dirancang menjadi suatu kawasan Perdagangan dan 

Pelabuhan Bebas dengan berbagai kebijakan dalam bidang kepabeanan, 

dengan lamanya waktu yang ditetapkan yakni selama 70 (tujuh puluh) tahun 

sebagaimana ternyata dalam PP No.46 Tahun 2007 dengan pasal 1 ayat 1 

(satu).  

Hal tersebut menjadi titik awal lahirnya Badan Pengusahaan Batam, 

sehingga Otorita Batam adalah pendahulu sebelum dibentuknya Badan 

Pengusahaan Batam (selanjutnya dalam Laporan Skripsi disebut dengan BP 

Batam). Adapun dalam hal pengaturan aset Otorita Batam, kemudian 

dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam 

sebagaimana  dijelaskan dalam PP No. 46 Tahun 2007. Selain kewenangan 

dalam pengaturan aset, pelaksanaan pelimpahan kewenangan hak 

pengelolaan atas tanah yang sebelumnya merupakan kewenangan “Otorita 

Batam” serta Pemerintah Kota maka selanjutnya beralih kewenangannya 

1 Admin BP Batam,Web Site Informasi Pelayanan Publik diakses dari 
http://informasipelayanan.bpbatam.go.id/index.php/2012-05-24-09-53-30/2012-05-24-11-06-
33/tugas-pokok-dan-fungsi, pada tanggal  15 Oktober 2017 Pukul 11.40 
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kepada Badan Pengusahaan Batam dengan berpayung hukum Pasal 4 PP 

Nomor 46 Tahun 2007.  

Hak Menguasai Negara terhadap tanah adalah cikal bakal dari Hak 

Pengelolaan dimana dalam kewenangan terhadap pelaksanaannya 

dilimpahkan kepada subjek pemegang hak pengelolaan. Pelimpahan 

kewenangan tersebut guna melakukan  suatu perencanaan atas penggunaan 

tanah dalam hal ini termasuk peruntukan yang ada serta melakukan 

pemanfaatan atas tanah untuk kepentingan serta keperluan tugas dari pada 

pemegang hak pengelolaan. Hal lainnya yang tidak menutup kemungkinan 

juga melakukan penyerahan bagian tanah terhadap subjek ketiga sejauh 

tetap tunduk pada peraturan yang mengaturnya. Penjelasan tersebut 

sebagaimana ternyata dalam PP No. 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak 

Pengelolaan. 

Mengenai hal luasnya tugas dari Hak Pengelolaan Otorita Pulau 

Batam (saat ini dikenal dengan BP Batam) dinyatakan hanya sebatas 

melakukan perencanaan atas peruntukan serta penggunaan tanah, 

memanfaatkan atau menggunakan tanah guna kepentingan dalam 

menjalankan pelaksanaan tugasnya, serta melakukan penyerahan bagian 

tanah yang ditetapkan “Hak Pengelolaan” terhadap subjek ketiga yakni 

berstatus “Hak Guna Bangunan” serta “Hak Pakai” dimana tetap taat atas 

perundang-undangan yang mengatur soal tanah yaitu Undang-undang Pokok 

Agraria, melakukan penerimaan uang wajib tahunan dari pihak ketiga dan 
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uang pemasukan/ganti rugi.2 Merujuk kewenangan dalam dalam penyerahan 

bagian-bagian hak pengelolaan atas tanah, sebagai kekhususan hanya 

dimungkinkan “Hak Guna Bangunan” serta “Hak Pakai” saja dimana tidak 

diserahkan dengan status Hak Milik karena diluar kewenangan yang telah 

ditentukan.3 

Keberadaan Sertipikat Hak Milik di Kota Batam dalam wilayah yang 

telah ditetapkan kepada BP Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan 

Lahan dengan kewenangan sebagaimana yang ternyata dalam  Kepmendagri 

No.43 Tahun 1977 yakni dalam Pasal 7 (tujuh) merupakan hal yang patut 

dipertanyakan atas eksistensinya secara yuridis. Sebab bila ditinjau dari segi 

kewenangan bukanlah menjadi kewenangan BP Batam dalam penyerahan 

bagian tanah yang ditetapkan Hak Pengelolaan terhadap pihak subjek ketiga 

yaitu dengan status Hak Milik. 

Berangkat dari penjabaran diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan 

Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak 

Pengelolaan Lahan di Kota Batam. Hal ini disebabkan keberadaan alas hak 

milik ini selain bertentangan dengan kewenangan dari BP Batam juga 

bertentangan dengan prinsip dari suatu alas hak milik yang dimaksud  UU 

No. 5 Tahun 1960 sebagaimana bunyi dalam Pasal 20 ayat 1 (satu) dengan 

tegas mengatakan “hak milik adalah hak atas tanah dengan sifat turun 

temurun, terkuat dan terpenuh”.  

2 Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan dan Penggunaan 
Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, PMDN No.43 Tahun 1977, Pasal 7. 
3 A.P.Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Bandung:Mandar Maju, 2015,hal.67. 
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Hak Milik dikenal bisa dimiliki serta dikuasai secara turun temurun, 

hal ini disebabkan hak tersebut dapat dibuat pewarisan terhadap ahli 

warisnya. Sebagai hak yang dikenal bersifat terkuat artinya hak atas tanah 

tersebut tidak sulit untuk dipertahankan serta tidak mudah dihapus sejauh 

tidak bertentangan dengan kepentingan sosial. Bersifat terpenuh yang 

artinya diberikan kewenangan yang sangat luas penggunaannya apabila 

dilakukan perbandingan terhadap hak atas tanah lainnya seperti dalam hal 

pemegang hak milik dapat menyewakan kepada orang lain maupun 

membebankan hak tanggungan dan lain-lain sejauh tidak bertentangan 

dengan aturan hukum yang ada.4 

Menghubungkan definisi dari alas hak milik terhadap penerbitan hak 

milik dalam wilayah hak pengelolaan sebagaimana tersebut diatas, Peneliti 

berpendapat keduanya memiliki prinsip atau sifat yang sangatlah 

bertentangan dimana hak milik sendiri memiliki sifat yang “tidak terbatas, 

mutlak dan tidak dapat diganggu gugat”. Sedangkan dalam konsep hak 

pengelolaan lahan yang berada dibawah pengawasan Otorita Batam dan 

kewenangan penyerahan bagian hak pengelolaan yang telah diatur 

sedemikian rupa tidak termasuk dalam penyerahan hak milik.  Sehingga 

sangat patut dipertanyakan atas legalitas dari pada alas hak milik yang lahir 

dalam wilayah hak pengelolaan lahan di Kota Batam. 

Adapun Penelitian ini dilakukan mengingat kondisi saat ini terdapat 

pertanyaan yang sering muncul dari beberapa kalangan pemegang alas hak 

4 http://www.jurnalhukum.com/hak-milik/ , diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 11.20 
WIB 
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milik di kota batam yaitu atas kepemilikan sertipikat hak milik yang dimiliki 

apakah masih dalam pengawasan otoritas tanah  atau bahkan telah terlepas 

dari pengawasan otoritas tanah BP Batam. Hal ini tentu menjadi dilema bagi 

masyarakat guna mendapatkan kejelasan dan menjawab segala dilema atas 

permasalahan yang timbul baik dikemudian hari terkhususnya mengenai 

pembayaran uang wajib tahunan otorita (uwto) yang menentukan serta 

berkaitan dengan masa sewa suatu hak atas tanah  yang diberikan. 

Penelitian ini diharapkan penting bagi Peneliti untuk memberikan 

manfaat dalam hal teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terutama dalam menjawab serta menganalisa lebih jelas dan 

akurat yang berdasarkan yuridis dalam segi aturan maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kegunaan Praktis dari dilakukannya 

kegiatan penelitian ini agar dapat berfungsi secara teknis maupun non teknis 

untuk mengkaji serta mengevaluasi kembali terhadap alas hak milik yang 

telah terbit dengan dasar yaitu hasil penelitian yang telah ditemukan guna 

menemukan jalan keluar penyelesaian masalah terhadap objek penelitian. 

Adapun peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat mengisi kekosongan 

maupun menambah karya tulis hukum khususnya atas topik yang dibahas 

oleh peneliti.    

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut diatas secara 

keseluruhannya, maka Peneliti tertarik untuk menulis masalah tentang 

“Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam 
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Wilayah Hak Pengelolaan Lahan di Kota Batam”, sebagai judul Laporan 

Tugas Akhir. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana Legalitas status Hak Milik atas tanah yang terbit dalam 

wilayah Hak Pengelolaan Lahan BP Batam? 

2. Bagaimana Eksistensi Hak Milik yang telah terbit di Kota Batam 

dengan berlakunya Keputusan Presiden No.41 Tahun 1973 Juncto 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dasar atas penerbitan Sertipikat Hak Milik di 

Kota Batam yang merupakan wilayah hak pengelolaan lahan BP 

Batam. 

b. Untuk mengetahui kepastian hukum atas Sertipikat Hak Milik 

yang telah terbit dalam wilayah hak pengelolaan lahan BP 

Batam.    

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis dari Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam menjawab 

serta menganalisa lebih jelas dan akurat yang berdasarkan 

Universitas Internasional Batam 

Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018 
UIB Repository ©2018 
 



8 

yuridis dalam segi aturan maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

b. Manfaat Praktis dari Penelitian ini diharapkan dapat berguna 

secara teknis maupun non teknis untuk mengkaji serta 

mengevaluasi kembali terhadap alas hak milik yang telah terbit 

berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi 

pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian. 
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