
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Menguasai Negara 

a) Pengertian Hak Menguasai Negara 

Hak menguasai negara merupakan suatu bentuk atau 

wujud dari bidang pemerintahan negara yang dalam 

menjalankan bidang tersebut oleh hukum diberikan kewenangan 

atau wewenang formal terhadap negara guna memberikan suatu 

hak kepada negara untuk bertindak dalam rangka melaksanakan 

tugasnya baik secara aktif yaitu dengan langsung mengambil 

peran dalam menjalankan kewenangan tersebut maupun pasif 

yaitu dengan suatu bentuk pendelegasian.1 Hak yang melekat 

dalam konsep Hak Menguasai Negara dijelaskan Satjipto 

Rahardjo bahwa Hak tersebut didasari oleh hukum guna 

memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang 

yakni dengan diberikan sebuah kewenangan pelaksanaan 

kepadanya guna melakukan suatu tindakan dalam hal keperluan 

kepentinganya.2 

Terhadap pemberian kewenangan tersebut dibuat dengan 

tersusun, artinya ditetapkan mengenai hal kewenangan serta 

1 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2012, hal. 24. 
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kelima, 2000, hal. 53. 
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pelaksanaannya, kewenangan tersebutlah yang dimaksud dengan 

hak.3 Bentuk hubungan hukum hak menguasai negara berwujud 

tentang hal penguasaan dengan bersifat jelas adanya mengenai 

suatu hal yang dipergunakan dalam rangka kepentingannya 

tersebut.4 Penguasaan dalam hal ini yakni menjalankan fungsi 

pengawasan secara fisik terhadap benda yang menjadi 

penguasaannya.  

Pengertian lainnya mengenai hak menguasai negara yakni 

sebuah status dimana kepemilikannya hanyalah negara, dan 

negara dalam hal ini sebagai pusat dalam mengurusi hal 

agrarian. Sehingga untuk pengaturan mengenai agraria 

merupakan kewenangan dari pemerintahan pusat, meskipun 

dalam pelaksanaannya dalam menjalankan pengaturan agraria 

tersebut dapat didelegasikan kepada masyarakat hukum adat, 

pemerintah daerah swatantra sejauh tidak menganggu 

kepentingan bersama dalam bangsa.5  

Penjelasan lainnya dari hak menguasai negara juga dapat 

diartikan yang bertindak sebagai organisasi kekuasaan adalah 

negara pada tingkatan tertinggi seluruh rakyat, maka dengan 

3 Ibid. 
4 Irawan Soerodjo, Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah,Yogyakarta:2014,hal.5. 
5 Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. dan Dr. Yanis Maladi, SH.,MH.,Politik Hukum Agraria,Mahkota 
Kata, cetakan pertama, 2009, hal 141. 
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demikian pada tingkatan tertinggi hak tersebut dipegang pada 

negara.6 Dalam kekuasaan tertinggi negara mempunyai hak: 7 

a. Melakukan penyelenggaran serta pengaturan mengenai 

suatu penggunaan atas tanah baik dalam hal peruntukan, 

persediaan serta pemeliharaannya; 

b. Melakukan penentuan serta melakukan pengaturan hak 

yang boleh dimiliki atas bumi, air,serta ruang angkasa itu; 

c. Membuat suatu penentuan serta pengaturan atas 

keterkaitan hukum yang timbul antara subjek hukum dan 

perbuatan hukum berkaitan dengan bumi, air serta ruang 

angakasa. 

Hak Menguasai Negara dapat juga diartikan dalam sebuah 

penguasaan dan menguasai yang dapat dipakai dalam artian 

secara fisik dimana tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh 

negara secara fisik atas tanah yang dihaki dalam menjalankan 

kepentingannya dibidang pemerintahan sedangkan secara 

hukum telah berdasarkan sebuah hak yang telah memperoleh 

perlindungan hukum, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh 

Boedi Harsono yang dikutip dari Irawan Soerodjo.8 Hak 

menguasai negara konsepnya diadopsi dari hukum adat dimana 

dalam konsep tersebut yakni hukum adat adalah suatu hak yang 

6 Ibid., hal. 176. 
7 Ibid., hal.178 
8 Irawan Soerodjo, Op.Cit., hal.6. 
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mengambarkan tumbuh dari hukum asli Indonesia dimana 

sebuah hak ulayat yang memiliki sifat kuat.9  

Hak menguasai negara ini, oleh UUD 1945 tidak 

memerintahkan untuk diatur dalam undang-undang, sehingga 

belum dapat diperoleh informasi dengan penuh dan kejelasannya 

mengenai hal kedudukan, hal sifat dan isi serta penempatannya 

didalam sistem hukum agrarian atau pertanahan yang ada di  

Indonesia.10 Adapun mengenai hal tersebut dalam kaitannya 

terhadap kepentingan dari setiap individu yang ada, maka 

dengan mutlak dibatasi. Hal ini guna mengantisipasi apabila 

terjadi penyalahan kewenangan dalam menjalankan hak 

menguasai negara dengan kepentingan yang timbul dari setiap 

individu.11  

Sebab berikutnya, bahwa terhadap kedudukan yaitu hak 

tradisional dan hak masyarakat hukum yang telah memperoleh 

suatu jaminan dalam hal ini yaitu Negara sebagaimana ternyata 

dalam UUD 1945 pasal 18B  berdasarkan hak menguasai negara 

sebagaimana ternyata dalam pasal 33 ( 3 ) UUD 1945.12 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan hak 

menguasai negara merupakan sebuah pemberian kekuasaan 

wewenang dari hukum yang diberikan kepada negara guna 

9 Ibid., hal .66. 
10 Ibid., hal .68. 
11 Ibid.hal.4. 
12 Ibid. 
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melakukan sesuatu atau melakukan suatu kebijakan hukum 

dalam rangka menjalankan kepentingannya. Adapun 

kepentingan yang dimaksud adalah negara bertindak 

berdasarkan wewenangnya dalam mengatur hubungan hukum 

antara masyarakat dengan tanah dan negara. 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah 

a) Pengertian Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah memberikan suatu kekuasaan atau 

kewenangan kepada subjek hak atau disebut juga sebagai 

pemegang haknya guna memanfaatkan atau menggunakan hak 

atas kepemilikan tanahnya.13 Kalimat menggunakan dalam 

penjelasan tersebut mengandung makna bahwa hak atas tanah 

baik atau hanya digunakan demi kepentingan atau kebutuhan 

mendirikian suatu bangunan, sedangkan kalimat mengambil 

manfaat berarti bahwa hak atas tanah tersebut dimaksudkan 

untuk suatu kepentingan guna pertanian, peternakan dan 

perkebunan.14 

Dari pengertian diatas maka dalam hal ini, hak atas tanah 

mengandung 2 (dua) fungsi didalamnya. Terhadap masing-

masing fungsi itu memberikan wewenang kepada pemegang 

haknya untuk menjalankan wewenang dalam pengolahan 

13 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta:Prenadamedia Group, 2015, hal. 21. 
14 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah,Jakarta:Kencana 
Prenadamedia,2010,hal.82. 
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kehidupan sehari-hari terhadap hak atas bidang tanah yang 

menjadi haknya. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 4 ayat 

1 (satu) mengatur hal mengenai hak atas tanah yang 

menjelaskan bahwa berdasarkan hak menguasai negara maka 

kemudian ditentukan berbagai macam hak atas suatu permukaan 

bumi yang kemudian disebut dengan tanah, dimana dapat  

diberikan serta dipunyai oleh orang pribadi maupun secara 

bersama serta badan hukum lainnya. Berdasarkan penjabaran 

diatas maka Hak atas suatu permukaan bumi kemudian disebut 

juga sebagai hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai 

negara atas tanah.15 

Hak menguasai negara atas tanah di Indoensia bersumber 

pada Hak Bangsa Indonesia, dimana pada hakikatnya adalah 

pemberian tugas guna menjalankan tugas dari kewenangan 

bangsa yang mengandung unsur hukum publik.16 Hal ini 

dikarenakan dalam menjalankan dan atau mengelola seluruh 

tanah tidak mungkin dilaksanakan secara mandiri yakni orang 

perorangan atau sendiri oleh seluruh lapisan dari bangsa  

Indonesia. Dengan demikian maka bangsa Indonesia dalam 

penyelenggaraannya sebagai pemegang amanat tersebut, dan 

dalam tingkatan tertinggi memberikan kekuasaan yang 

kemudian dikenal dengan penguasaan oleh rakyat kepada negara 

15 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.21. 
16 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.17. 
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yaitu Indonesia yang menjadi sebagai organisasi dari kekuasaan 

seluruh rakyat Indonesia.17 

Demikian berdasarkan penjabaran tersebut, Peneliti 

membuat suatu kesimpulan sederhana terhadap pengertian hak 

atas tanah yakni suatu hak dimana dasarnya bersumber dari 

rakyat dan kemudian kembali digunakan untuk kesejahteraan 

rakyat, dijalankan dengan memberikan penugasan kewenangan 

pengaturan serta pengelolaannya kepada negara yang juga 

merupakan bagian asas Hukum Tanah Nasional, hal ini 

sebagaimana ternyata dalam penjelasan umum UU. No 5 Tahun 

1960 yang mengatur tentang agraria. Asas kenasionalan dan 

Asas pada tingkatan tertinggi bumi, air, ruang angkasa, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara. Kedua asas tersebut sangatlah tepat diterapkan guna 

memberikan penjelasan yang lebih jelas dan utuh mendalam 

mengenai hak atas suatu tanah.  

Asas kenasionalan yaitu seluruh wilayah Indonesia adalah 

sebuah kesatuan yaitu Tanah Air dari seluruh masyarakat 

Indonesia dengan persatuan sebagai bangsa Indonesia, artinya 

bahwa seluruh kandungan unsur tanah yang ada dalam wilayah 

negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat 

Indonesia yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 

17 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.17-18. 
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Dengan demikian secara tidak langsung menciptakan hubungan 

yang bersifat abadi, artinya selama segenap rakyat Indonesia 

yang bersatu yaitu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan 

sejauh bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia masih terdapat 

ketersediaannya, maka kondisi apapun tiada suatu hal yang 

dapat dapat mematahkan hubungan mata rantai tersebut.18 

Asas kekuasaan negara atas air, bumi serta ruang angkasa 

maupun kekayaan alam yang ada merupakan pada tingkatan 

tertinggi artinya bahwa negara bertindak sebagai organisasi 

kekuasaan.19 Adapun selaku badan penguasa dalam hal ini 

adalah segenap masyarakat Indonesia. Kalimat dikuasai bukan 

bermakna dimiliki, namun bermakna negara pada tingkatan 

tertinggi yang bertindak sebagai organisasi kekuasaan 

mendapatkan wewenang dari segenap rakyat, sehingga negara 

bukan sebagai pemilik tanah.20 

Daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat Hukum 

Adat dalam hal ini, dapat memperoleh pelimpahan pelaksanaan 

hak menguasai negara sejauh tidak bertentangan terhadap 

kepentingan nasional menurut ketentuan Peraturan 

Pemerintah.21 Hal ini sebagaimana ternyata dalam Pasal 2 ayat 4 

18 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.6. 
19 Op.Cit. 
20 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.7. 
21 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.18. 
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(empat). Adapun wewenang hak menguasai negara atas tanah 

diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) UU No. 5 Tahun 1960 yaitu :22 

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) 
pasal ini memberi wewenang untuk : 
a. Melakukan pengaturan serta penyelenggaraan mengenai 

persediaan, penggunaan dan peruntukan atas kandungan 
alam berupa bumi atau tanah, air, dan ruang udara. 

b. Melakukan penentuan serta pengaturan hubungan hukum 
antara subjek hukum dengan bumi atau tanah, air serta 
ruang udara. 

c. Memberikan penentuan serta pengaturan hubungan hukum 
dengan subjek hukum serta perbuatan hukum yang 
berkaitan dengan bumi atau tanah, air dan ruang udara.” 
 

b) Macam-Macam Hak Atas Tanah 

Negara atas dasar hak menguasai memberikan macam-

macam hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara 

Indonesia, badan hukum yang berdiri berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, maupun badan hukum yang berstatus 

asing namun memiliki perwakilan di Indonesia. Macam-macam 

hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 (satu) UU 

No. 5 Tahun 1960 diperinci juga dalam pasal 16 dan pasal 53 

ayat 1 (satu).23 

Macam-macam hak atas tanah sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 16 tersebut diatas yaitu:24 

(1) “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 
ayat (1) ialah hak milik, hak guna-usaha, hak guna-

22 Republik Indonesia,Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria. 
23 Op.Cit., hal.24.. 
24 Republik Indonesia,Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria. 

Universitas Internasional Batam 

                                                           

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



18 

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak 
memungut hasil hutan,hak-hak lain yang tidak termasuk 
dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan 
dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”.  

(2) “Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah : hak guna-air, hak 
pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang 
angkasa”.  
 
Macam-macam hak atas tanah sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 53 ayat 1(satu) tersebut diatas yaitu:25 

(1) “Hak yang sifatnya sementara seperti dijelaskan dalam 
pasal 16 ayat (1) huruf (h), ialah hak gadai, hak usaha bagi 
hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian". 
 
Berdasarkan sifatnya hak atas tanah dibedakan menjadi 

tiga kelompok, yaitu: 26 

a. Hak atas tanah yang bersifat tetap 

Merupakan hak yang tetap ada sepanjang Undang-undang 

Pokok Agraria berlaku dan selama belum dilakukan 

pergantian dengan aturan yang baru. 

b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-

undang 

Merupakan hak atas tanah yang ditetapkan oleh undang-

undang. 

c. Hak atas tanah yang bersifat sementara  

merupakan hak atas tanah yang dalam waktunya berlaku 

sementara waktu dan dalam waktu singkat akan 

25 Republik Indonesia,Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria. 
26  Urip Santoso,Op.Cit.,hal.25-26.. 
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dihapuskan karena mengandung sifat pemerasan dan 

bertentangan dengan jiwa Undang-undang Pokok Agraria. 

Macam hak atas tanah tersebut yaitu “Hak Gadai, Hak 

Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa 

Tanah Pertanian”. 

Dari aspek asal tanahnya, hak atas tanah dapat dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu: 27 

a. Hak atas tanah yang bersifat primer 

Merupakan hak atas tanah dengan berasal dari tanah 

negara, contoh “Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan atas tanah negara, dan Hak Pakai atas tanah 

negara”. 

b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder 

Yaitu berasal dari pihak lain Jenis hak atas tanah ini 

adalah“Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, 

Hsk Guna Bangunan atas tanah Hak Milik, Hak Pakai 

atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah Hak 

Milik, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai, Hak Usaha 

Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah 

Pertanian”. 

 

 

27 Urip Santoso,Op.Cit.,,hal.27. 
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c) Perolehan Hak Atas Tanah  

Perolehan hak atas tanah oleh seseorang atau badan 

hukum dapat terjadi melalui dua cara, yaitu secara originair dan 

derivatif.28 Originair merupakan cara perolehan yang terjadi 

“pertama kali melalui penetapan pemerintah karena ketentuan 

undang-undang (penegasan konversi) dimana lahir serta 

berasal dari tanah negara dengan melalui permohonan 

pemberian hak atas tanah negara”. Seperti halnya perolehan 

hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah yang berasal dari 

tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan lahir dari penurunan 

hak milik, hak milik lahir dari peningkatan hak guna bangunan, 

dan hak milik lahir dari penegasan konversi atas bekas tanah 

milik adat.29  

Perolehan hak atas tanah secara derivatif merupakan cara 

perolehan yang dilakukan dengan peralihan atau pemindahan 

melalui “jual beli, tukar menukar, hibah, waris” serta perbuatan 

hukum lainnya dimana sebelumnya subjek hukum hak atas 

tanah tersebut dikuasai pihak lain.30 Dari aspek cara perolehan 

hak atas tanah diatas maka dapat dibagi menjadi 4 (empat) cara.  

Perolehan hak atas tanah dengan klasifikasi yakni Penetapan 

Pemerintah dengan  “perolehan hak atas tanah negara yang 

berasal dari Hak Pengelolaan kepada Kepala Badan 

28 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.28. 
29 Op.Cit. 
30 Op.Cit. 
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Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang dalam bentuk Surat 

Keputusan Pemberian Hak”.31  

Kedua berdasarkan ketentuan undang-undang yang terjadi 

karena melalui “penegasan Konversi yang berasal dari tanah 

bekas milik adat”. 32 Ketiga berdasarkan “Peralihan Hak dalam 

bentuk beralih memalui jual beli, tukar-menukar, hibah, 

lelang”.33 Ke-empat melalui “Pemberian Hak yaitu perolehan 

Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang berasal dari tanah 

Hak Milik dengan bukti Akta Pemberian Hak Guna Bangunan 

atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT)”.34    

 

d) Masa Penguasaan Hak Atas Tanah 

Masa penguasaan hak atas tanah merupakan suatu jangka 

waktu yang ditetapkan mengenai masa berlaku suatu hak atas 

tanah terhadap berbagai jenis atau macam hak atas tanah yang 

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Masa 

penguasaan hak atas tanah berhubungan erat dengan jangka 

waktu kepemilikan seseroang atau badan yang memegang 

kewenangan hak atas tanah tersebut.  

31 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.29. 
32 Op.Cit. 
33 Op.Cit. 
34 Op.Cit. 
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Dari aspek masa penguasaan tanahnya, hak atas tanah 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 35 

a. Hak atas tanah yang tidak memiliki jangka waktu tertentu 

(berlaku selamanya), contoh Hak Milik. 

b. Hak atas tanah yang memiliki jangka waktu tertentu, hak 

atas tanah ini adalah “Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan atas tanah negara, Hak Guna Bangunan atas 

tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atas tanah 

Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Negara dan atau Hak 

Pengelolaan maupun Hak Milik, Hak Sewa Untuk 

Bangunan”. 

c. Hak atas tanah yang berlaku selama tanahnya digunakan 

untuk pelaksanaan tugasnya adalah “Hak Pakai yang 

dikuasai oleh Lembaga Negara, Kementrian, Lembaga 

Pemerintah Non-Kementrian, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, 

Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Badan 

Internasional, Badan Keagamaan dan Badan Sosial”. 

 

e) Subjek dan Wewenang Hak Atas Tanah 

Subjek hak atas tanah adalah orang perorangan atau badan 

hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah. Secara garis 

35 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.30. 
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besar, subjek hak atas tanah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok 

besar yaitu : 

Pertama “Perseorangan terdiri dari Warga Negara 

Indonesia dan Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia”.36 

Subjek hak atas tanah pada kelompok yang kedua adalah 

“Badan Hukum terdiri dari Perseroan Terbatas, Yayasan, 

Badan Keagamaan, Badan Sosial, Lembaga Negara, 

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, 

Badan Otorita, Badan Hukum Asing yang mempunyai 

perwakilan di Indonesia, Perwakilan Negara Asing, serta 

Perwakilan Badan Internasioanl”.37 

Secara garis besar subjek hak atas tanah diatur secara 

spesifik melalui pasal demi pasal yang membahas mekanisme 

atas pemberian macam-macam hak yang telah ditetapkan dalam 

UUPA. Demikian berdasarkan hal tersebut, Peneliti kemudian 

membuat garis besar pengelompokkan subjek hak atas tanah. 

Adapun terhadap masing-masing pemegang hak atas tanah 

sebagaimana tersebut diatas memiliki wewenang. Menurut 

Soedikno Mertokusumo yang dikutip dari Urip Santoso 

menjelaskan pemegang hak memiliki wewenang umum dan 

36 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.31. 
37 Op.Cit. 
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khusus terhadap tanahnya yang dalam menjalankan 

kewenangannya memilki sifat yang berbeda.38 

Wewenang umum bersangkutan dengan penggunaan  

“tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya hanya 

diperlukan untuk kepentingan berhubungan dengan penggunaan 

tanah tersebut dalam batas-batas menurut UUPA dan 

Peraturan peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.39 

Wewenang Khusus mengandung makna bahwa subjek hukum  

hak atas tanah berwenang menggunakan tanahnya sesuai dengan 

macam hak atas tanahnya.40 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Hak Milik 

a) Pengertian Hak Milik 

Hak Milik merupakan suatu hak atas tanah dimana sebelum 

bangsa Indonesia merdeka atau lebih dikenal dengan masa kolonial 

telah ada namun memiliki konsep yang berbeda . Pada masa kolonial 

atau sebelum kemerdekaan hukum yang mengatur pertanahan dibuat 

oleh penjajah terutama masa penjajahan Belanda. Hal ini kemudian 

membuat ketentuan dari Hukum agraria yang berlaku di Indonesia, 

sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria yang merupakan 

karya bangsa sendiri, masih bersifat Hukum Agraria Kolonial dimana 

38 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.34.  
39 Op.Cit. 
40 Op.Cit. 
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dalam pengaturan serta pelaksanaannya teramat merugikan bagi 

kepentingan daripada bangsa Indonesia.41  

Hak atas tanah pada masa kolonial atau sebelum Indonesia 

merdeka mengacu pada Hukum Agraria Barat yang diatur dalam 

Kitab Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam Laporan Skripsi 

disebut dengan KUH Perdata).42 Hak Milik tanah yang telah dikenal 

pada masa kolonial atau sebelum Indonesia merdeka yaitu dengan 

sebutan Hak Eigendom. Pasal 570 KUH Perdata menjelaskan adapun 

Hak Eigendom memberikan hak kepada pemegangnya dengan bebas 

untuk mempergunakan suatu benda dengan sepenuhnya serta 

menguasai dengan seluasnya, sejauh tidak bertentangan dengan 

peraturan hukum yang dibuat dan tetapkan oleh instansi (kekuasaan) 

dan sejauh tidak mengurangi pemegang hak lainnya dengan suatu 

pengecualian yaitu pencabutan demi kepentingan umum dan 

diperhitungkan dengan pembayaran yang layak berdasarkan peraturan 

umum. 

 Dahulu hak milik bersifat mutlak atau permanen “droit 

inviolable et sacre” artinya “tidak dapat diganggu gugat 

keberadaanya” dimana seiring berkembangnya jaman dan hukum 

yang hidup di masyarakat serta timbul pengertian tentang asas 

kemasyarakatan “sociale functie” sehingga sifat hak milik 

41 Muchsin,Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif  Sejarah, Bandung:Refika Aditama, 2007, 
hal.9. 
42 Elkafilah,Sejarah Hak Atas Tanah, https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/sejarah-hak-
atas-tanah/, diakses pada tanggal 21 November 2017, Pukul.12.39 WIB. 

Universitas Internasional Batam 

                                                           

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

https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/sejarah-hak-atas-tanah/
https://elkafilah.wordpress.com/2012/05/23/sejarah-hak-atas-tanah/


26 

sebagai “droit inviolable et sacre” ini semakin memudar.43 Pengertian 

hak milik dalam hal penguasaan sebebasnya dapat diartikan dalam dua 

makna, yaitu: 44 

a. Perbuatan hukum yaitu dalam hal “berupa menjual, 

menyewakan, menghibahkan, dapat memperlainkan vervreem 

den dan lain-lain”.  

b. Perbuatan materiil yaitu dalam hal “berupa menggunakan, 

memungut hasil, membongkar, membuang, merusak, 

memelihara dan lain-lain”. 

Dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 UUPA diatur mengenai 

Hak Milik atas tanah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai hak 

milik  diatur dalam Pasal 56 UUPA: 

“selama undang-undang tentang hak milik belum 
terbentuk, maka akan diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum 
adat setempat serta peraturan lainnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan undang-undang ini”.  

 
Pengertian dan sifat Hak Milik atas tanah merupakan hak yang 

besifat turun-temurun, bersifat terkuat, serta terpenuh dimana dapat 

dipunyai orang atas tanah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

20 ayat 1 (satu) UUPA.45 Adapun sifat dari Hak Milik atas tanah 

terdiri dari hak yang bersifat turun-temurun, bersifat terkuat, dan 

bersifat terpenuh.  

43 Alenda Salwa, https://falepopus.wordpress.com/2015/04/13/hak-milik-eigendom/, diakses pada 
tanggal 21 November 2017, Pukul 12.55 WIB.  
44 Alenda Salwa, https://falepopus.wordpress.com/2015/04/13/hak-milik-eigendom/, diakses pada 
tanggal 21 November 2017, Pukul 1.04 WIB. 
45 Republik Indonesia,Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria. 
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Bersifat Turun-Temurun berarti Hak Milik yang selama 

pemiliknya masih hidup maka dapat berlangsung secara terus dan 

menerus sampai dengan pemiliknya meninggal dunia dapat kemudian 

diteruskan atau diwariskan kepada ahli warisnya sepanjang ahli 

warisnya memenuhi subjeknya sebagai pemegang hak milik sesuai 

dengan peraturan undang-undang pokok agrarian yang berlaku.46  

Terkuat  artinya dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain 

maka hak milik lebih kuat sifatnya, terkuat dalam hal ini diartikan 

dalam hal bahwa penguasaan atas hak milik oleh subjek atau 

pemegang haknya sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan 

atau tidak terdapat batas waktu terhadap pemegang hak milik atas 

tanah dalam menguasai tanah dengan status hak milik tersebut, 

sehingga mudah dipertahankan dari gangguan yang muncul dari pihak 

lain dan tidak mudah untuk dihapus.47  

Terpenuh yaitu wewenang yang diberi dan dimiliki oleh Hak 

Milik atas tanah terhadap pemiliknya sangat luas, artinya apabila 

dibandingkan dengan ha katas tanah lainnya, hak milik dapat menjadi 

induk bagi ha katas tanah lainnya dan penggunaan hak atas tanahnya 

lebih luas apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.48     

 

 

  

46 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.38. 
47 Op.Cit. 
48 Op.Cit. 
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b) Cara Terjadi dan Subjek Hak Milik 

Terdapat tiga cara terjadinya Hak Milik atas tanah, yaitu:49 

a. Hak Milik atas tanah terjadi karena Hukum Adat. 

Hak atas tanah tersebut terjadi yakni melalui 2 (dua) cara. 

Pertama dengan adanya pembukaan hutan atau tanah yang 

merupakan lokasi yang semulanya berupa hutan, secara 

bersama oleh masyarakat hukum adat dengan dipimpin 

oleh kepala adat membuka hutan tersebut untuk menjadi 

tanah yang siap diolah, dibagikan secara individu kepada 

masyarakat hukum adat yang kemudian untuk 

dipergunakan sebagai lahan pertanian, pemukiman, 

maupun kepentingan bersama lainnya.  

Kedua dengan cara Lidah Tanah (aanslibbing) merupakan 

tanah yang asal usulnya berasak dari peristiwa alam atau 

bukan merupakan hasil perbuatan manusia, seperti tanah 

ditepi sungai yang timbul mengeras sehingga semakin 

lama dapat diolah dengan menanam berbagai macam 

tanaman, tanah demikian oleh hukum adat ditetapkan 

menjadi hak dari pada pemilik yang berbatasan dengan 

lidah tanah tersebut. 

b. Hak Milik atas tanah terjadi karena Penetapan Pemerintah. 

49 Op.Cit.,hal.39,40,41. 
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Merupakan tanah yang berasal dari Tanah Negara, dimana 

terjadi karena suatu permohonan atas pemberian hak milik 

yang disampaikan melalui “Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik (BPNRI) melalui Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya 

meliputi letak tanah yang bersangkutan”. Permohonan 

yang telah disetujui merupakan bentuk suatu pelimpahan 

kewenangan yang kemudian akan ditindak lanjut dengan 

penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) 

kepada pemohon. Atas dasar SKPH tersebutlah kemudian 

menjadi dasar terjadi Hak Milik atas tanah karena 

Penetapan Pemerintah. 

c. Hak Milik atas tanah tanah terjadi karena ketentuan 

Undang-undang. 

Adalah suatu Hak Milik yang terjadi karena undang-

undang yakni ketentuan konversi, “sebagaimana diatur 

dalam Pasal I, Pasal II, Pasal VII ayat 1 (satu) ketentuan-

ketentuan Konversi UUPA”. “Hak Eigendom” sejak 

berlakunya UUPA diubah (konversi) menjadi Hak Milik, 

dengan ketentuan sepanjang pemilik Hak Milik memenuhi 

syarat subjek sebagai pemegang Hak Milik atas tanah. 

Hak Agrarische Eigendom yang dimiliki oleh, yayasan, 

“andarbeni, hak atas druwe, hak atas  druwe desa, pesini, 
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grant sultan, landerijenbeztirecht, altijddurende erfpacht,  

hak usaha atas bekas tanah partikelir yang ada, dengan 

sejak berlakunya UUPA diubah menjadi Hak Milik”. 

Kemudian, Hak Golongan, pekulen atau sanggan yang 

bersifat tetap dengan berlakunya UUPA maka ditetapkan 

menjadi Hak Milik.  

Subjek Hak Milik atas tanah ditentukan sebagai berikut, yaitu:50 

a. Orang Pribadi yang berstatus atau berkewarganegaraan 

Indonesia. 

b. Suatu Badan Hukum yang telah ditetapkanoleh pemerintah 

seperti bank negara, koperasi pertanian, badan sosial dan 

badan keagamaan sebagaimana ditetapkan dalam PP 

No.38 Tahhun 1963 sebagaimana berdasarkan Permen 

Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 yakni mencangkup 

“bank pemerintah, badan keagamaan, badan social yang 

ditunjuk pemerintah”. 

 

c) Hapusnya Hak Milik 

Subjek kepemilikan suatu hak milik atas tanah dapat 

terhapus maupun dihapus karena faktor tertentu. Adapun faktor-

faktor yang menyebabkan hapusnya suatu Hak Milik atas tanah 

sehingga jatuh kepada negara yakni dikarenakan adanya 

50 Op.Cit. 

Universitas Internasional Batam 

                                                           

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



31 

pencabutan hak dari pemegang hak nya, karena adanya 

penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena tanah 

tersebut ditelantarkan atau tidak diurus lagi oleh pemiliknya, 

serta peralihan hak atas tanah terhadap subjek baik pribadi 

maupun badan hukum lainnya yang tidak memenuhi syarat 

sebagai pemegang hak milik. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

pasal 27 UUPA.51 

Subjek hak milik yang melakukan penyerahan dalam 

bentuk sukarela sebagai contoh dengan menyerahkan hak atas 

tanah tersebut demi kepentingan umum maupun swasta. 

Penyerahanan dalam bentuk sukarela demikianlah merupakan 

bentuk pelepasan atau penyerahan ha katas tanah.52 Hapusnya 

Hak Milik atas tanah karena ditelantarkan yaitu bila tanah tidak 

dipergunakan sesuai sifat maupun tujuan dan keadaan dari 

tanahnya.53  

Subjek hak yang tidak memenuhi syarat yakni orang yang 

berkewarganegaraan asing dan atau orang pribadi yang memiliki 

sejumlah atau sebanyak 2 (dua) kewarganegaraan dalam hal ini 

memiliki kewarganegaraan Indonesia dan asing,  maupun badan 

hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah 

51 Republik Indonesia,Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria. 
52 Op.Cit. 
53 Urip Santoso,Op.Cit.,hal.45. 
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ditentukan oleh peraturan pokok agraria.54 Peralihan Hak Milik 

atas tanah yakni dalam bentuk jual beli, penukaran serta 

perbuatan-perbuatan lainnya dengan maksud dan tujuan untuk 

memindahkan subjek kepemilikan hak milik atas tanah kepada 

orang atau badan hukum yang tidak memenuhi ketentuan yang 

berlaku dalam UUPA, maka peralihan hak tersebut 

menyebabkan terhapusnya hak milik karena subjek hak milik 

atas tanah dalam hal ini penerima peralihan hak tidak memenuhi 

syarat, dimana tercantum dalam pasal 26 ayat (2) UUPA. 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Hak Pengelolaan Atas Tanah 

a) Pengertian Hak Pengelolaan  

Hak Pengelolaan dalam bahasa belanda yang dikenal 

dengan Beheersrecht yang pada saat itu diartikan dengan Hak 

Penguasaan.55 Pengertian hak pengelolaan oleh para ahli,  sering 

ditinjau dari sisi makna serta dari sisi substansi yang ditetapkan 

dalam sebuah aturan perundang-undangan atas keberadaan hak 

pengelolaan.56 Maria S.W. Sumardjono juga menyatakan 

bahwa “hak pengelolaan berbicara hak menguasai negara yang 

54 Op.Cit. 
55 A.P.Parlindungan,Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Bandung:Mandar Maju, 2015, 
hal.5. 
56 Irawan Soerodjo,Op.Cit.,hal.4. 
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dalam hal kewenangan pelaksanaan diberikan atau dilimpahkan 

kepada pemegang haknya”.57  

Selanjutnya, pengertian Hak Pengelolaan menurut 

R.Atang Ranoemihardja sebagaimana dikutip dari Satrio 

Wicaksono bahwa “hak atas tanah yang dalam hal ini dikuasai 

negara, hanya dapat diserahkan kewenangan pelaksanaannya 

kepada badan hukum atau pemerintah daerah yang mana dapat 

dipergunakan untuk kepentingan usahannya sendiri maupun 

bagi kepentingan pihak ketiga”. Hak Pengelolaan bersifat 

alternatif dimana obyeknya jelas merupakan tanah yang dikuasai 

oleh negara.58 Sementara disisi lain Ramli Zein sebagaimana 

dikutip dari Irawan Soerodjo memberikan pendapat berbeda 

mengenai sifat Hak Pengelolaan yakni “bersifat kumulatif 

artinya bahwa tanah dikuasai oleh negara” dan akan diserahkan 

dengan hak pengelolaan kepada suatu badan usaha milik negara 

(BUMN), dimana tanah tersebut selain akan berguna dalam hal 

pelaksanaan tugas juga dapat diserahkan bagiannya dengan 

suatu jenis hak yang telah ditentukan terhadap subjek ketiga.59 

Berdasarkan penjabaran defenisi hak pengelolaan dari 

beberapa para ahli diatas, maka Peneliti dapat menyimpulkan 

57 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomo Sosial Dan Budaya, 
Jakarta:Penerbit Buku Kompas, hal.213. 
58Satrio Wicaksono, Pelaksanaan Pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah dan Potensi Timbulnya 
Monopoli Swasta atas Usaha-usaha dalam Bidang Agraria, Tesis, Program Pascasarjana Magister 
Kenotariatan Universitas Diponegoro,Semarang,Tidak Dipublikasikan, hal.12. 
59 Irawan Soerodjo, Op.Cit.,hal.5. 
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bahwa hak pengelolaan merupakan hak yang sudah ada dari 

masa kolonial belanda yang kemudian dikenal dengan Hak 

Penguasaan.  Dengan seiring berkembangnya pola hukum yang 

ada kemudian Hak Penguasaan tersebut dikenal dengan Hak 

Pengelolaan. 

Hak Pengelolaan sendiri sangat erat hubungannya dengan 

Hak Menguasai dari Negara, yang kemudian dapat disimpulkan 

pengertian Hak Pengelolaan adalah Kewenangan pelaksanaan 

terhadap hak atas tanah yang dikuasai negara. Dalam hal ini 

yang artinya bahwa kata dikuasai bukanlah menjelaskan negara 

memilikinya secara sendiri, namun negara bertugas guna 

mengelola hak atas tanah yang telah dikuasai langsung oleh 

negara dengan pendelegasian pelakasanaan wewenang tersebut 

hanya kepada badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah. 

Hal tersebut baik untuk kepentingan instansi itu sendiri maupun 

penyerahan kepada pihak ketiga yang mana tetap tunduk pada 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

Dalam UUPA Istilah Hak Pengelolaan tidak terdapat 

istilahnya, demikian terkhusus luasnya istilah hak pengelolaan 

ini terdapat diluar ketentuan dari UUPA.60 Hak menguasai 

negara merupakan cikal bakal dari hak pengelolaan. 

Sebagaimana dijelaskan bahwa dengan dasar hak menguasai 

60 A.P.Parlindungan, Op.Cit.hal.1. 
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negara maka pelaksanaan dari hak menguasai negara tersebut 

dapat dikuasakan kepada daerah swantara dan masyarakat 

hukum adat, hal ini sejauh tidak bertentangan dengan peraturan 

pemerintah maupun aturan hukum yang berlaku serta 

kepentingan nasional, yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

2 ayat 4 (empat) UUPA. 

Dari uraian ayat (4) tersebut maka ada hal yang 

memungkiknkan dilakukan untuk menerbitkan suatu hak baru 

dengan pelaksanaan yang dilakukan dengan cara pendelegasian 

suatu wewenang terhadap suatu badan pemerintahan yang 

ditunjuk maupun masyarakat adat. Adapun pada kala itu, jenis 

hak tersebut penyebutan namanya saat itu belum ada, namun 

hanya diatur sebatas bentuk pelaksanaannya.61 Sehingga atas 

dasar pendelegasian wewenang dari pada pelaksanaan hak 

menguasai negara, kemudian oleh peraturan yang ada disebutlah 

sebagai suatu Hak Pengelolaan terhadap penerima delegasi 

wewenang pelaksanaan hak menguasai negara tersebut.62 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1965 

Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas tanah 

Negara dan Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya Hak 

Penguasaan kemudian dikonversi menjadi Hak Pengelolaan. 

Pengertian Konversi sendiri adalah suatu perubahan sistem hak 

61 Op.Cit. 
62 Op.Cit. 
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atas tanah yang sebelumnya diatur dan mengikuti hukum pada 

masa kolonial Belanda yakni menurut Burgelijk Wetboek dan 

tunduk pada hukum adat, kemudian disesuaikan untuk tunduk 

pada UUPA.  

Istilah mengenai Hak Pengelolaan, baru diperkenalkan 

dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah 

Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan 

Selanjutnya. Ketentuan tersebut yang menyinggung mengenai 

Hak Pengelolaan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 PMA 

9/1965 yang menjelaskan bahwa : 

“menyatakan bahwa Hak penguasaan atas tanah negara 
sebagai dimaksud dalam PP 8/1953 yang diterima pada 
Departemen-Departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah-
daerah Swatantara sebelum berlakunya peraturan ini sepanjang 
tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan 
instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi Hak Pakai 
sebagaimana dimaksud dalam UUPA yang berlangsung selama 
tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi 
bersangkutan.” 

 
Pasal 2 : 

“menyatakan Jika tanah Negara sebagai dimaksud dalam 
Pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi itu 
sendiri dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu 
hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut diatas 
dikonversi menjadi Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 dan 6 yang berlangsung selama tanah tersebut 
dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang 
bersangkutan.”  
 

Dengan dikeluarkannya PMA 9/1965 inilah baru tercipta 

istilah yang disebut Hak Pengelolaan dengan pengertian yang 
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lebih jelas. Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan 

bahwa hak pengelolaan terbentuk atas 3 (tiga) unsur, dimana 

masing-masing unsur tersebut terdiri dari hak menguasai negara, 

kewenangan pelaksanaan hak menguasai, serta pendelegasian 

atau pelimpahan wewenang dari pelaksanaan hak menguasai 

negara.  

Atas ketiga unsur tersebutlah yang membentuk sempurna 

terhadap istilah hak pengelolaan. Dengan demikian maka 

terhadap ketiga unsur pembentuk hak pengelolaan telah 

memberikan kewenangan kepada subjek atau pemegang hak 

pengelolaan yakni “mempunyai kewenangan untuk 

menggunakan tanah yang dihaki bagi keperluan usahanya 

dengan tujuan utamanya adalah bahwa tanah yang 

bersangkutan juga disediakan bagi penggunaan oleh pihak-

pihak lain yang memerlukan”. 63 

 

b) Subjektif Hak Pengelolaan  

Subjektif dari Hak Pengelolaan berbicara tentang siapa 

yang berwenang memperoleh tanah dengan status Hak 

Pengelolaan.64 Pengertian subjek hukum dimaknai sebagai hak 

dan kewajiban.65 Istilah subjek hukum berasal dari bahasa 

63 https://erindaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/hak-pengelolaan/, diakses pada tanggal 08 
November 2017, pukul 11.28 WIB 
64 Irawan Soerodjo, Op.Cit.,hal.29. 
65 Op.Cit. 
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Belanda, Recht Persoon dan dalam bahasa inggris dikenal istilah 

Legal Entity.66 Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan 

hukum. Subjek hukum atau person ini merupakan bentukan 

hukum, artinya keberadaannya karena diciptakan oleh hukum.67   

Subjek hukum yang dapat menjadi atau memperoleh dan  

menguasai suatu bidang tanah dengan status Hak Pengelolaan  

Pemegang/Subjek Hak Pengelolaan dalam  Pasal 67 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Ayat (1) Nomor 9 Tahun 1999 Ayat 1 (satu) tentang Tata Cara 

Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak 

Pengelolaan : 

“Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), PT. Persero, Badan Otorita, Badan-badan hukum 
pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah”.68  

 
Ayat (2) : 

”Badan- badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diberikan Hak pengelolaan sepanjang sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan 
tanah.”69 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka tidak semua subyek 

hukum apalagi perorangan atau badan hukun terutama badan 

hukum perdata dapat menjadi subjek hukum atas Hak 

66 Op.Cit. 
67 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta:Kencana Prenada Media, 2009,hal.241. 
68 Irawan Soerodjo, Op.Cit.,hal.30. 
69 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 
Dan Hak Pengelolaan. 
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Pengelolaan.70 Sebab Hak Pengelolaan bukanlah hak atas tanah 

seperti halnya hak-hak atas tanah pada umumnya dimana 

diperbolehkan untuk diserahkan terhadap subjek hukum pada 

umumnya, melainkan Hak Pengelolaan merupakan hak yang 

berdasar pada hak menguasai negara yang dalam 

pelaksanaannya kewenangan tersebut didelegasikan kepada 

institusi yang mewakili negara.71 

Subjektif dari hak pengelolaan tidaklah menguasai hak 

yang bersifat fisik dalam hal ini subjektif tersebut menguasai 

secara yuridis, sehingga tidak memberi wewenang menguasai 

tanah secara langsung.72 Apabila instansi pemerintah sebagai 

pemegang hak pengelolaan ingin menguasai tanah untuk 

keperluan sendiri, maka atas tanah tersebut harus diterbitkan hak 

atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agaria, yaitu Hak 

Pakai.73 

 

c) Objektif Hak Pengelolaan 

Adapun obyek dari pada hak pengelolaan adalah bidang 

tanah yang oleh negara dikuasai kemudian cukup disebut 

sebagai Tanah Negara.74 Hal tersebut lebih terinci dijelaskan 

dalam Pasal 2 UUPA menjelaskan bahwasanya terhadap 

70 Irawan Soerodjo, Op.Cit.,hal.33. 
71 Op.Cit. 
72 Irawan Soerodjo, Op.Cit.,hal.31. 
73 Irawan Soerodjo, Op.Cit.,hal.31-32. 
74 Irawan Soerodjo, Op.Cit.,hal.36. 
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kekuasaan negara tersebut dalam hal ini atas tanah yang belum 

dipunyai suatu hak oleh subjek hukum lainnya, maka 

penguasaan negara atas tanah tersebut memiliki kekuasaan yang 

penuh. 75 

Berpegangan atas tujuan sebagaimana tersebut, maka 

negara dalam hal melaksanakan kewenangannya boleh 

menyerahkan tanah tersebut terhadap subjek hukum dengan 

suatu jenis hak sesuai dengan fungsi tanah serta keperluanya 

atau dengan memberikan dalan pengelolaan kepada suatu badan 

atau instansi pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka 

dengan jelas dapat ditarik kesimpulan atas obyek daripada hak 

pengelolaan yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 76 

Apabila di atas hak atas tanah seperti “Hak Milik, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha” diberikan 

dengan Hak Pengelolaan, maka hak atas tanah tersebut harus 

dilepaskan terlebih dahulu kepada Negara agar menjadi tanah 

negara, untuk selanjutnya dimohonkan Hak Pengelolaan.77 Oleh 

karena Hak Pengelolaan disebut sebagai hak menguasai dari 

Negara maka sebagai konsekuensi logis yang patut diterima 

75 Republik Indonesia, Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-poko 
Agraria. 
76 https://prezi.com/qdftzslrzlku/hak-pengelolaan/, diakses pada tanggal 09 November 2017, pukul 
09.04 WIB 
77 Irawan Soerodjo, Op.Cit.,hal.37. 
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bahwa Hak Pengelolaan hanya boleh diserahkan terhadap tanah-

tanah yang secara langsung telah dikuasai negara.78 

 

d) Wewenang Pemegang Hak Pengelolaan Secara Umum 

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemegang Hak 

Hak Pengelolaan boleh mengambil keputusan atau perbuatan 

hukum yang berhubungan dengan hak yang dipunyai.79 

Wewenang pemegang Hak Pengelolaan tidaklah sama dengan 

pemegang hak atas tanah lainnya, karena perbedaan 

karakteristik dan sifat hak pengelolaan dengan jenis hak atas 

tanah lainnya sebagaimana diatur dalam UUPA.80 Berdasarkan 

PMA No.9 tahun 1965 dalam Pasal 6 menjelaskan wewenang 

pemegang Hak Pengelolaan yaitu sebagai berikut: 81 

“Hak pengelolaan sebagai dimaksud dalam pasal 2 dan 
pasal 5 di atas memberikan wewenang kepada pemegangnya 
untuk: 
a. Melakukan perencanaan terhadap peruntukan serta 

penggunaan tanah; 
b. Dalam keperluan pelaksanaan tugasnya, maka tanah dapat 

dipergunakan semestinya;  
c. Melakukan penyerahan atas bagian-bagian tanah tersebut 

kepada pihak ketiga dengan suatu hak yang ditentukan 
yaitu Hak Pakai dengan berjangka waktu tertentu yaitu 
selama 6 (enam) tahun; 

d. Melakukan penerimaan atas uang ganri rugi, uang 
pemasukan dan atau uang wajib tahunan.” 
 

78 Op.Cit. 
79 Irawan Soerodjo, Op.Cit.,hal.34. 
80 Op.Cit. 
81 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Ttahun 1965 tentang Pelaksanaan 
Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan 
Selanjutnya. 
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Beberapa wewenang pemegang Hak Pengelolaan tersebut 

juga dijumpai dalam Permendagri No.1 Tahun 1977 Pasal 1 

Ayat 1 (satu) tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian 

Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan 

Serta Pendaftarannya, yaitu:82 

“Yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” dalam 
Peraturan ini adalah: (1) Hak pengelolaan, yang berisi 
wewenang untuk: 
a. Melakukan perencanaan terhadap peruntukan serta 

penggunaan tanah; 
b. Dalam keperluan pelaksanaan tugasnya, maka dapat 

dipergunakan semestinya. 
c. Melakukan penyerahan atas bagian tanah tersebut kepada 

subjek hukum ketiga berdasarkan syarat dan ketentuan 
dari pemegang hak pengelolaan dengan mencangkup hal 
peruntukan, penggunaan, jangka waktu serta keuangannya, 
dengan syarat penyerahan bagian tanah tersebut kepada 
subjek hukum ketiga dilakukan oleh pejabat yang 
berwenang.” 
 

Kewenangan dari hak pengelolaan yang diperoleh tersebut 

dapat bersifat sempurna apabila, atas hak pengelolaan tersebut 

telah didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat.83 Dimana 

dalam pelaksanaannya pendaftaran Hak Pengelolaan tersebut 

dilakukan dengan tunduk dan sesuai prosedur yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah, yang untuk selanjutnya diterbitkan sertipikat 

82 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara 
Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan 
Serta Pendaftarannya,. 
83 Irawan Soerodjo, Op.Cit.,hal.36.  
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Hak Pengelolaan bagi pemegang haknya sebagai bukti hak.84 

“Dalam hal penyerahan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan 

kepada Pihak Ketiga maka pendaftaran Hak Pengelolaan 

bertujuan untuk penerbitan sertipikat sangat penting kaitannya 

sejalan dengan pelaksanaan kewenangan pemegang Hak 

Pengelolaan”.85 

Adapun cara untuk mengetahui sah atau tidaknya 

penyerahan bagian tanah hak pengelolaan kepada subjek hukum 

ketiga yaitu melalui adanya kepemilikan Sertipikat Hak 

Pengelolaan oleh pemegangnya. Apabila hal tersebut tidak 

terpenuhi maka penyerahan bagian tanah hak pengelolaan 

tersebut kepada pihak ketiga tidak sah adanya secara yuridis 

subtantif, karena tidak dengan berdasarkan wewenang yang sah. 

Dengan demikian, pembuktian dengan sertipikat Hak 

Pengelolaan sebagai hasil dari pendaftaran hak dapat dijadikan 

sebagai bukti adanya kewenangan pemegang Hak Pengelolaan 

terhadap tanah-tanah yang dikuasainya.86  

 

5. Tinjauan Umum Tentang Hak Pengelolaan Lahan di Kota Batam 

a) Sejarah Hak Pengelolaan Lahan di Kota Batam  

Pulau Batam dengan “Keppres No.41 Tahun 1973 tentang 

Daerah Industri Pulau Batan ditetapkan sebagai daerah 

84 Op.Cit. 
85 Op.Cit. 
86 Op.Cit. 
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industri, kemudian dipertegas lagi dengan Kepmendagri No.43 

Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di 

Daerah Industri Pulau Batam dan sejumlah peraturan-

peraturan/keputusan-keputusan lainnya”.87 Hak Pengelolaan 

yang diberikan kepada Otorita Pulau Batam merupakan salah 

satu subsistem dari sistem UUPA maupun dalam suprasistem 

Hukum di Indonesia.88  

Pembangunan Batam diserahkan pengurusan serta 

pelaksanaannya kepada kepada lembaga pemerintah yang 

bernama “Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau 

Batam” atau lebih dikenal dengan nama “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.89 Dengan meninjau 

ketentuan dalam Keppres No.41 Tahun 1973 maka pada Pasal 4, 

menjelaskan Otorita Batam memiliki wewenang antara lain:90 

a. “Melakukan pengembangan serta pengendalian 
pembangunan di Pulau Batam dengan berbasis pada sector 
industri; 

b. Melakukan pengembangan serta pengedalian atas kegiatan 
yang bebasis pada sector perkapalan; 

87 A.P.Parlindungan,Op.Cit.,hal.55. 
88 Op.Cit. 
89 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 
90 Republik Indonesia, Keputusan Presiden No.41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau 
Batam. 
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c. Mengurus kebutuhan prasarana dan pengusahaan serta 
instalasi prasarana dan fasilitas lainnya; 

d. Melakukan penampungan serta melakukan penelitian atas 
izin usaha yang diajukan pengusaha serta mengurusnya 
lebih lanjut kepada instasni yang bersangkutan; 

e. Memberikan suatu jaminan mengenai tata cara dalam 
perizinan dan memberikan jasa yang dianggap perlu dalam 
mendirikan serta menjalankan usaha di Pulau Batam 
dengan tujuan agar dapat berjalan dengan tertib serta 
lancer, hal ini dimaksud dapat menumbuhkan ekonomi 
dengan meningkatnya minat penguasaha untuk melakukan 
penanaman modalnya di Pulau Batam;” 
 

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 yang sebelumnya 

dimiliki oleh Otorita Batam akan dilakukan pengalihan aset 

menjadi milik BP Batam. Hal ini sebagaimana termuat dalam 

Pasal 3 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2007. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan hak pengelolaan 

lahan diserahkan kepada BP Batam berdasarkan Pasal 4 
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

mengenai:  

“Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan 
Otorita Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang berada di 
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada 
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan”. 

 

b) Wewenang Pemegang Hak Pengelolaan Lahan di Kota 

Batam. 

Dengan diberikannya wewenang Hak Pengelolaan 

terhadap keseluruhan atas areal tanah yang terdapat di Pulau 

Batam terhadap Ketua Otorita Batam (saat ini BP Batam), atas 

dasar penyerahan tersebut dimana ternyata dalam Keppres 

No.41 Tahun 1973 Pasal 6 ayat 2 sub (a). Dalam pasal 6 ayat 2 

sub (b) menjelaskan hak pengelolan memberikan wewenang 

terhadap Ketua Otorita Batam (saat ini BP Batam) untuk:91 

a. “Melakukan perencanaan atas penggunaan serta 
peruntukan tanah tersebut; 

b. Dalam keperluan tugasnya, maka dapat dipergunakan 
semestinya; 

c. Melakukan penyerahan bagian-bagian dari tanah hak 
pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga, yang kemudian 
ditetapkan dengan hak pakai sesuai pasal 43 Undang-
undang Pokok Agraria; 

d. Melakukan penerimaan uang ganti rugi/pemasukan serta 
dan atau wajib tahunan.” 
 

91 Republik Indonesia, Keputusan Presiden No.41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau 
Batam. 
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Keppres No.41 Tahun 1973 tersebut kemudian disusul 

dengan Kepmendagri No.43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan 

Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam, dan 

sebagai pelaksanaan dari luasnya daerah Hak Pengelolaan 

tersebut dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa termasuk arealnya 

bukan hanya Pulau Batam saja, tetapi juga “pulau-pulau Janda 

Berias, Tanjung Saud dan Nginang serta Pulau Kasem” dengan 

luasnya Hak Pengelolaan tersebut yaitu ternyata dalam 

Kepmendagri No.43 Tahun 1977 sebagai berikut : 

Pasal 1 : 

“Jangka waktu atas hak pengelolaan diberikan selama 
tanah yang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan penerima 
hak dan terhitung sejak terdaftar dalam Kantor Sub Direktorat 
Agraria Setempat.” 

 

Pasal 2: 

“Menjelaskan bahwa kepada penerima hak yang menerima 
hak pengelolaan untuk dipergunakan serta dikembangkan 
menjadi suatu daerah yang berbasis pada industri, pelabuhan, 
pariwisata, pemukiman, perikanan dan lain-lain usaha yang 
berkaitan dengan itu”. 
 

Pasal 3: 

“Menjelaskan bahwa terhadap areal tanah yang ditetapkan 
sebagai areal hak pengelolaan dimana masih terdapat tanah atau 
bangunan maupun tanaman milik rakyat maka wajib dilakukan 
pembayaran ganti rugi terlebih dahulu serta melakukan 
pengaturan atas pemindahan pemukiman penduduk ke tempat 
yang baru.” 
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Pasal 7  

“Menjelaskan Otorita Batam diberikan kewenangan guna 
melakukan perencanaan peruntukan serta penggunaan tanah 
tersebut yakni dengan menggunakan tanah tersebut untuk 
keperluan pelaksanaan usahanya, melakukan penyerahan bagian 
dari tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dengan suatu 
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dengan tetap tunduk dan 
sesuai dengan peraturan perundangan pokok agrarian.” 
 

Demikian berdasarkan penjabaran diatas terhadap 

wewenang dari pemegang hak pengelolaan, dalam luasnya 

wewenang dari Hak Pengelolaan Otorita Pulau Batam kemudian 

dsimpulkan berdasarkan peraturan serta ketentuan perubahannya 

diatas, dinyatakan sebagai berikut:92 

a. “Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah 

tersebut”; 

b. “Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan 

pelaksanaan tugasnya”; 

c. “Menyerahkan bagian-bagian dari tanah Hak 

Pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam peraturan perundangan Agraria yang 

berlaku”; 

d. “Menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan uang 

wajib tahunan dari pihak ketiga tersebut”. 

 

92 A.P.Parlindungan,Op.Cit.,hal.67. 
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B. Landasan Yuridis 

Adapun dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa 

peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia, yaitu: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Adalah hukum dasar yang tertulis yang merupakan konstitusi 

Negara Republik Indonesia. Negara melalui pemerintah memiliki 

tanggung jawab dalam hal melindungi Tanah Air Indonesia yang 

melipui bumi, air dan kekayaan alam yang terkandungg didalamnya 

untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Adapun Pasal yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah sebagai berikut: 

Pasal 33 ayat (2): 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.” 

 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka Negara dalam hal ini 

memiliki tanggung jawab dalam mengatur perbuatan yang 

berhubungan dengan sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 ayat (2) 

UUD 1945 sehingga dalam menjalankan kewenangannya sebagai 

Negara dalam mengatur hal agraria harus berpedoman pada UUD 

1945. 
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b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

 Bahwa dalam Negara Republik Indonesia yang susunan 

kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya masih bercorak 

agraris. Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi semua 

manusia dalam menjalani segala kegiatan dalam kehidupan ini. 

sehingga dipandang perlu adanya suatu jaminan kepastian hukum atas 

suatu kepemilikan hak atas tanah. Adapun Pasal yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:    

Pasal 20 ayat (1): 

“Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh 
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 
pada pasal 6.”  

 
c. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri 

Pulau Batam 

Adapun dalam keputusan presiden ini untuk meningkatkan dan 

memperlancar pelaksanaan pengembangan daerah industri Pulau 

Batam dengan menetapkan ketentuan-ketentuan serta pelaksanaan 

wewenang dalam pengembangan daerah industry Pulau Batam. 

Terhadap Keputusan Presiden tersebut, pasal yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan adalah: 

Pasal 6 ayat (2) sub (a) dan (b): 

2) “Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di 
dalam wilayah Daerah industri Pulau Batam dalam rangka ketentuan 
tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam 
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Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dibidang agraria, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam 
diserahkan, dengan hak pengelolaan, kepada Ketua Otorita 
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; 

 
b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi 

wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah 
Industri Pulau Batam untuk; 
i. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah 

tersebut; 
ii. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan 

pelaksanaan tugasnya; 
iii. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut 

kepada pihak ketiga dengan hak-pakai sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 
43 Undang-undang Pokok Agraria; 

iv. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang 
wajib tahunan.” 

 

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 Tentang 

Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam: 

Ketentuan tersebut memuat penambahan atas perluasan  

kewenangan dalam hal penyerahan bagian tanah hak pengelolaan 

kepada pihak ketiga oleh Otorita Batam. Adapun pasal yang berkaitan 

dengan penelitan adalah: 

Pasal 7: 

“Otorita Batam diberikan kewenangan guna melakukan 
perencanaan peruntukan serta penggunaan tanah tersebut yakni 
dengan menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 
usahanya, melakukan penyerahan bagian dari tanah hak pengelolaan 
kepada pihak ketiga dengan suatu Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 
dengan tetap tunduk dan sesuai dengan peraturan perundangan pokok 
agrarian.” 
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e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan 

Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan: 

Bahwa bila terjadi kekeliruan dalam tata cara pemberian hak 

atas tanah negara dan hak pengelolaan, maka dipandang perlu untuk 

dilakukan suatu perbaikian dalam hal dengan dilakukan permohonan 

pembatalan terhadap pemberian hak atas tanah yang telah diberikan. 

Dalam penelitian ini, Peneliti menerapkan: 

Pasal 106: 

1) “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum 
administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena 
permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang 
tanpa permohonan.  

 
2) Permohonan pembatalanhak dapat diajukan atau langsung 

kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala 
Kantor Pertanahan.” 

 
Pasal 107 sub (b) 

“Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (1) adalah Kesalahan penerapan peraturan perundang-
undangan; 

 

f. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik 

Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal 

Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas dilakukan 

dalam rangka melakukan penimbangan atas kebutuhan manusia akan 

rumah tinggal yang menjadi bagian daripada kebutuhan primer 
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manusia sehinga dipandang perlu menjamin pemilikan rumah tinggal 

bagi warga negara Indonesia guna menjamin kelangsungan hak atas 

tanah tempat rumah tinggal tersebut berdiri. Demikian dengan 

melakukan suatu peningkatan pemberian Hak Milik atas tanah untuk 

rumah tinggal yang masih dipunyai perseorangan warga negara 

Indonesia dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Adapun pasal 

yang berkaitan dengan penelitian adalah: 

Pasal 1: 

1) Dengan Keputusan ini: 
a) “Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah untuk 

rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara 
Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang, atas 
permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikan 
kembali kepada bekas pemegang haknya dengan Hak 
Milik”  

 
b) Tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah 

untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga 
negara Indonesia yang luasnya 600 M2 atau kurang yang 
sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyai oleh 
bekas pemegang hak tersebut, atas permohonan yang 
bersangkutan diberikan Hak Milik kepada bekas 
pemegang hak”.  

 

Pasal 2: 

1) “Permohonan pendaftaran Hak Milik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kotamadya setempat dengan surat sesuai bentuk 
sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini dengan 
disertai:  
a) sertipikat tanah yang bersangkutan  
b) bukti penggunaan tanah untuk rumah tinggal berupa: 

i. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan yang 
mencantumkan bahwa bangunan tersebut digunakan 
untuk rumah tinggal, atau  
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ii. surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan 
setempat bahwa bangunan tersebut digunakan untuk 
rumah tinggal, apabila Izin Mendirikan Bangunan 
tersebut belum dikeluarkan oleh instansi berwenang  

c) fotocopy SPPT PBB yang terakhir ( khusus untuk tanah 
yang luasnya 200 M2 atau lebih);  

d) bukti identitas pemohon;  
e) pernyataan dari pemohon bahwa dengan perolehan Hak 

Milik yang dimohon pendaftarannya itu yang 
bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk 
rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang 
seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) 
M2 dengan menggunakan contoh sebagaimana Lampiran 
II Keputusan ini.  

 
2) Atas permohonan pendaftaran Hak Milik sebagaimana 

dimaksud ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan 
perintah setor pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2) yang dibuat sesuai contoh sebagaimana Lampiran III 
Keputusan ini.  

 
3) Setelah pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar 

lunas, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya : 
a) mendaftar hapusnya Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai 

yang bersangkutan dalam buku tanah dan sertipikatnya 
serta daftar umum lainnya;  

b) selanjutnya mendaftar Hak Milik atas tanah bekas Hak 
Guna Bangunan atau Hak Pakai tersebut dengan 
membuatkan buku tanahnya dengan menyebutkan 
keputusan ini sebagai dasar adanya Hak Milik tersebut dan 
menerbitkan sertipikatnya, dengan surat ukur yang dibuat 
berdasarkan data fisik yang digunakan dalam pendaftaran 
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.”  

 

Pasal 4: 

1) “Permohonan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang 
tidak memenuhi syarat untuk diproses menurut Keputusan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1997 jo Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 
Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk 
Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS), 
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik 
Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh 
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Pegawai Negeri Dari Pemerintah dan Keputusan ini, diproses 
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 6 Tahun 1972 jo Nomor 5 Tahun 1973; 

 
2) Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi 

untuk tanah seluas maksimum 2.000 (dua ribu) M2;  
 

3) Dalam pengurusan permohonan Hak Milik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) juga harus dilampirkan pernyataan dari 
pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yang dimohon itu 
yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk 
rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya 
meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) M2 dengan 
menggunakan contoh sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.” 

 

g. Surat Keputusan (SK) Nomor 734/UM-KPTS/XII/1998 tentang 

Penerbitan Rekomendasi Sertipikat Hak Milik Untuk Rumah Tinggal 

di Wilayah Kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 

Pasal 2: 

“Otorita Batam dapat menyerahkan bagian-bagian tanah diatas 
Hak Pengelolaan Otorita Batam dan mengusulkan hak miliki untuk 
rumah tinggal yang telah maupun yang belum mempunyai sertipikat 
Hak Guna Bangunan kepada pemohon dengan penerbitan 
Rekomendasi.” 

 

C. Landasan Teori 

Sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian “Analisa 

Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak 

Pengelolaan Lahan di Kota Batam”, Peneliti menerapkan teori-teori 

hukum guna menunjang landasan berpikir dalam tinjauan pustaka. Adapun 

landasan teori yang Peneliti terapkan yaitu: 
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1. Asas Lex Specialis Derorgrat Legi Generali 

Asas adalah suatu dasar yang dijadikan sebagai suatu tumpuan 

dalam berpikir serta melakukan tindakan atau bertindak. Asas-asas 

pembentuk peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang 

digunakan sebagai suatu tumpuan dalam menyusun peraturan 

perundang-undangan. Asas merupakan pokok dasar dalam berpikir, 

memberikan pendapat dan bertindak. 

Asas Lex Specialis Derograt Legi Generali adalah dimana 

ketika ketentuan peraturan (UU) yang bersifat khusus 

mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum, Jika terjadi 

pertentangan antara ketentuan yang sifatnya khusus dan yang sifatnya 

umum, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang sifatnya 

khusus. 

 

2. Teori Sosiologi Hukum 

Teori sosiologi hukum termasuk kategori teori hukum empirik, 

dimana dalam penjelasan teori tersebut selalu dihubungkan dengan 

kenyataan dalam masyarakat, apakah itu berupa kondisi-kondisi sosial 

ataupun historis.93 Teori sosiologi hukum melakukan pengkajian yang 

berkaitan dengan fakta atau kenyataan. Teori Sosiologi hukum 

melibatkan konteks yang luas oleh karena penjelasannya ingin 

menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti masalah sebab-musabab, 

93 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Surakarta:Muhammadiyah University Press,2002.hal.97. 
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asal-usul sosial dan sebagainya.94 Pertanyaan tersebut adalah 

pertanyaan sosiologis yang hanya dapat dijelaskan secara sosiologis 

pula dan tidak dapat dijawab secara dogmatic yang hanya mengutip 

perundang-undangan.95 

 Donald Black dikutip dari Satjipto Rahardjo mengatakan 

teori menjelaskan fakta dan hanya fakta itu saja yang boleh menjadi 

bahan penyusunan proposisi dan Hukum adalah sesuatu yang dapat 

diamati secara eksternal sehingga kita tidak tidak berbicara tentang 

tujuan hukum dan lain-lain.96  Sosiologi merupakan suatu ilmu dalam 

hal ini mempelajari bagaimana hal-hal yang bermacam-macam bentuk 

dan kejadiannya terjadi dalam masyarakat, dimana terkadang kejadian 

yang terjadi dalam masyarakat tersebut, dapat berubah menjadi sebuah 

permasalahan yang bersifat masalah sosial, hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan yang timbul karena diakibatkan perbedaan persepsi atas 

masalah sosial tersebut. 

 Suatu permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan 

menerapkan atau melibatkan suatu teori. Teori tersebut ditemukan dari 

adanya pengalaman yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang 

terjadi setiap hari. Sehingga, melahirkan sebuah konsep penyelesaian 

dimana setiap masyarakat atau individu memiliki konsep 

penyelesaiannya sendiri. Konsep penyelesaian masalah tersebut 

94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid.hal.104. 
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bergantung kepada kejadian atau masalah sosial yang dialami oleh 

masing-masing orang atau pribadi.97  

Dengan demikian, maka dengan adanya perbedaan masalah 

terhadap masing-masing orang atau pribadi dalam masyarakat maka 

tidak dapat ditetapkan suatu konsep yang bersifat permanent atau tetap 

guna diterapkan untuk penyelesaian masalah yang terjadi dalam 

masyarakat atau masalah sosial tersebut. Menurut teori fungsional 

structural, struktur sosial dan pranata sosial menjelaskan bahwa posisi 

dari teori tersebut dalam suatu tatanan sosial membagi bagian demi 

bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan satu 

kesatuan, yang mana fokus dalam teori ini adalah fokus kepada aturan 

yang ada sehingga tidak meletakkan fokus pada permasalahan yang 

ada dalam masyarakat.  

Pembahasan pada teori ini, setiap tatanan sosial yang ada 

berfungsi bagi tatanan sosial lainnya, demikian teori ini akan 

menciptakan secara sendirinya apabila tidak memberikan fungsi maka 

secara sendirinya tatanan sosial tersebut akan hilang atau terhapus 

dengan sendirinya.98 Teori Konflik/Conflict Theory merupakan 

gagasan dari Marx dengan latar belakang ketidakpuasannya atas 

sistem ekonomi kapitalis. Dalam hal ini penggagas teori ini 

menemukan fakta bahwasanya pekerja kasar atau buruh terlalu secara 

97  http://spencer2-sosilogihukum.blogspot.co.id/2011/06/4-teori-dalam-sosiologi-hukum.html, 
diakses pada tanggal 06 Desember 2017, Pukul 12.16 WIB. 
98 http://spencer2-sosilogihukum.blogspot.co.id/2011/06/4-teori-dalam-sosiologi-hukum.html, 
diakses pada tanggal 06 Desember 2017, Pukul 12.22 WIB. 
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sewenang wenang atau terlalu berlebihan dimanfaatkan hanya untuk 

kepentingan sepihak yakni pihak yang menguasai perekonomian.  

Terhadap pihak yang menguasai perekonomian selalu berada 

diposisi ekonomi yang lebih baik dan jauh diatas kaum pekerja keras 

atau buruh. Kedua pihak ini sering berhadapan karena perbedaan 

kepetingan yang tidak seimbang diterima satu sama lainnya. Pihak 

tersebut juga sering terlibat konflik, sehingga penggagas teori ini 

menyimpulkan bahwa proses pekembangan atau pertumbuhan ada 

pada manusia yang menjadi sarana perkembangan tersebut maka 

keduanya yang berkonflik akan mengakhiri konflik atau permasalahan 

yang ada dan melahirkan konflik atau permasalahan yang baru, 

demikian seterusnya keduanya terjadi dan berlangsung.99  

Teori Interaksi Simbolik / Simbolic Interaction Theory “terlebih 

dahulu dikenal dalam lingkup sosiologi interpretatif yang berada di 

bawah payung teori tindakan sosial (action theory), yang 

dikemukakan oleh filosof sekaligus sosiolog besar Max Weber (1864-

1920).100 Meskipun teori interaksi simbolik tidak sepenuhnya 

mengadopsi teori Weber namun pengaruh Weber cukup penting. 

Salah satu pandangan Weber yang dianggap relevan dengan 

pemikiran Mead, bahwa tindakan sosial bermakna jauh, berdasarkan 

99  http://spencer2-sosilogihukum.blogspot.co.id/2011/06/4-teori-dalam-sosiologi-hukum.html, 
diakses pada tanggal 06 Desember 2017, Pukul 12.24 WIB. 
100  http://spencer2-sosilogihukum.blogspot.co.id/2011/06/4-teori-dalam-sosiologi-hukum.html, 
diakses pada tanggal 06 Desember 2017, Pukul 12.27 WIB. 
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makna subyektifnya yang diberikan individu-individu.101 Tindakan itu 

mempertimbangkan perilaku orang lain dan kerenanya diorientasikan 

dalam penampilan”.102 

 

3. Teori Hukum Pembangunan 

Teori hukum pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar 

Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., diciptakan dengan  menyadari kondisi 

masyarakat yang ada Indonesia dengan keanekaragamannya. Teori 

hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menggunakan 

pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia berikut dengan aneka 

ragam substansi, struktur, kultur yang dijadikan sebagai dasar acuan 

dalam teori pembangunan tersebut yang sebagaimana dikatakan 

oleh Lawrence F. Friedman.103 “Dimensi dan ruang lingkup Teori 

Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja merupakan 

modifikasi dan adaptasi dari Teori Roscoe Pound yaitu Law as a Tool 

of Social Engineering dimana juga dipengaruhi cara berfikir Herold 

D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal  (Policy Approach)”.  

Atas dasar teori tersebut kemudian dilakukan suatu penyesuaian 

terhadap kondisi yang ada di Indonesia.104 Laswell dan Mc. Dougal, 

101 http://spencer2-sosilogihukum.blogspot.co.id/2011/06/4-teori-dalam-sosiologi-hukum.html, 
diakses pada tanggal 06 Desember 2017, Pukul 12.28 WIB. 
102  http://spencer2-sosilogihukum.blogspot.co.id/2011/06/4-teori-dalam-sosiologi-hukum.html, 
diakses pada tanggal 06 Desember 2017, Pukul 12.29 WIB. 
103 https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-
kusumaatmadja/, diakses pada tanggal 06 Desember 2017, pukul 11.06 WIB. 
104 https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-
kusumaatmadja/, diakses pada tanggal 06 Desember 2017, pukul 11.15 WIB. 
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dalam pemikiran mereka menjelaskan bahwa sangat penting dibangun 

suatu hubungan kerjasama yang melibatkan pihak yang 

mengembangkan hukum secara teoritis dengan pihak yang 

mempelajarinya secara umum serta melibatkan pihak yang 

mengembangkan hukum secara praktis dalam suatu proses guna 

membuat suatu aturan yang bersifat berkaitan dengan publik, hal ini 

dimaksud dapat memberikan fungsi dengan satu sisi berfungsi efektif 

dan sisi lainnya juga mencerahkan.105 

Berjalan dengan perkembangan yang ada, kemudian konsep 

hukum ini diberi nama “Teori Hukum Pembangunan atau lebih 

dikenal dengan Madzhab UNPAD”, dimana kemunculan teori ini 

terjadi karena 2 (dua) hal yang melatarbelakangi yakni pertama 

adanya pengertian yang dipercayai bahwa hukum tidak berfunsgi 

sehingga dapat menimbulkan hambatan bagi perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat. Kedua adanya pengertian yang dipercayai bahwa 

Kondisi kenyataan dalam masyarakat yang semakin berkembang dan 

berubah menuju pemikiran masyarakat kearah hukum yang lebih 

modern.106  “Terdapat 2 (dua) dimensi yang menjadi dasar atau 

sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh 

Mochtar Kusumaatmadja, yaitu”:107 

105 https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-
kusumaatmadja/, diakses pada tanggal 06 Desember 2017, pukul 11.22 WIB. 
106 https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-
kusumaatmadja/, diakses pada tanggal 06 Desember 2017, pukul 11.28 WIB. 
107 https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-
kusumaatmadja/, diakses pada tanggal 06 Desember 2017, pukul 11.28 WIB. 
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a. Adanya suatu keteraturan guna pembangunan yang merupakan 

hal yang ingin dicapai dan wajib adanya;  

b. Suatu Hukum berfungsi sebagai pengatur berfungsi sebagai 

sarana dalam kegiatan manusia dalam melakukan perubahan 

demi perubahan untuk sesuatu yang baru. 

Penggagas teori ini juga menjelaskan bahwa hukum yang 

sempurna sifat dan pelaksanaanya tidak hanya memandang akan 

hukum itu sendiri hanya sebatas kumpulan peraturan yang ada dengan 

tujuan untuk melakukan pengaturan terhadap perbuatan manusia, 

melainkan hukum yang sempurna sifat dan pelaksanaannya harus 

memperhatikan lembaga dan proses yang diperlukan untuk 

mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. 108 

 

4. Teori Perundang-undangan 

Konsep perundang-undangan juga dikemukakan oleh A. Hamid 

S. Attamimi, yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies 

tentang “wet yang formal (het formele wetsbegrip) dan wet yang 

materiil (het materiele wetsbegrip) dimana dalam pendapat ini 

didasarkan pada apa tugas pokok dari pembentuk wet (de wetgever) 

yang berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut 

dengan wet formal adalah wet yang dibentuk berdasarkan ketentuan 

atribusi dari konstitusi”, Sementara wet yang materiil adalah aturan 

108  https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-
kusumaatmadja/, diakses pada tanggal 06 Desember 2017, pukul 11.34 WIB. 
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yang memiliki suatu isi dan materi tertentu dimana dalam 

pembuatannya harus sesuai dan mengikuti peraturan yang megatur 

secara tertentu juga.109  

Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan istilah 

perundang-undangan (legislation, wetgevin atau gezetzgebung) 

mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:110 

a. “Perundang-undangan adalah suatu proses guna membentuk 

peraturan-peraturan negara yang berada di tingkatan pusat  

maupun dalam tingkatan daerah”. 

b. “Perundang-undangan merupakan keseluruhan dari peraturan 

suatu negara, dimana berupa hasil dari peraturan-peraturan 

yang dibentuk dalm tingkatan pusat maupun daerah”. 

H. Soehino, memberikan pengertian istilah perundang-undangan 

sebagai berikut:111 

a. Merupakan suatu tahap pembentukan peraturan perundangan  

negara yang dimulai dari tingkatan tertinggi yakni undang-

undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi 

atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. 

109 Muhammad Ikhwan,Teori Perundang-undangan, 
http://studihukum.blogspot.co.id/2010/12/urgensi-partisipasi-publik-dalam.html, diakses pada 
tanggal 06 Desember 2017, pukul 11.45 WIB. 
110 Maria Farida Indrati. S, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya, 
Yogyakarta: Kanisius,2007. 
111 Soehino, Hukum Tata Negara; Teknik Perundang-undangan (Setelah Dilakukan Perubahan 
Pertama dan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), 
Yogyakarta: BPFE, 2006. 
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b. Merupakan keseluruhan produk peraturan-peraturan 

perundangan tersebut. 

Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia 

disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004, yang 

menjelaskan peraturan perundangan merupakan suatu peraturan yang 

tertulis dan terbentuk karena peran dari lembaga negara atau pejabat 

yang memiliki wewenang dan mengikat secara publik.112  Rincian 

jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, ialah “Undang-undang, Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden yang memperoleh delegasi dari 

Undang-undang atau Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan 

Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Depertemen serta 

Departemen sertra Keputusan Direktur Jenderal Departemen yang 

memperoleh delegasi dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi, Keputusan badan Negara yang dibentuk berdasarkan atribusi 

suatu Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota, atau 

112 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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Kepala Daerah yang memperoleh delegasi dari peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota”.113   

 Setelah diterbitkannnya dan berlaku UU No. 10 Tahun 2004,  

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 

ayat (1) yang terdiri atas:114 

a. “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945”; 

b. “Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang”; 

c. “Peraturan Pemerintah”; 

d. “Peraturan Presiden”; 

e. “Peraturan Daerah”. 

 

 

113 Muhammad Ikhwan,Teori Perundang-undangan, 
http://studihukum.blogspot.co.id/2010/12/urgensi-partisipasi-publik-dalam.html, diakses pada 
tanggal 06 Desember 2017, pukul 12.00 WIB. 
114 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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