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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang United Nations Guiding Principles Business and 

Human Rights (UNGP) 

1. Sejarah Lahirnya UNGP 

UNGP adalah sebuah referensi yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dewan 

Hak Asasi Manusia PBB untuk negara dan perusahaan agar mengintegrasikan 

penghormatan, perlindungan, dan pemulihan HAM dalam setiap bisnis yang 

beroperasi di dunia.Prinsip ini kemudian diterima dengan suara bulat dan diadopsi 

menjadi Resolusi Dewan HAM PBB (UNHRC) No. 17/4 16 Juni 2011.24 Isu HAM 

bukan lagi pembicaraan baru dalam kehidupan dunia. Keberadaanya semakin 

dibutuhkan seiring menguatnya kehendak individu dan badan hukum untuk hidup 

sejahtera dan mengembangkan bisnisnya untuk memperbesar keuntungan. Pararel 

dengan kehendak tanpa batas itulah pelanggaran HAM seringkali mengikuti. 

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Multinational Corporations (MNCs) atau 

Transnational Corporations (TNCs) bukanlah kekhawatiran, melainkan telah 

terjadi nyata dan mengancam hak asasi manusia. Studi yang dilakukan oleh 

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) menunjukkan 

bagaimana MNCs/TNCs beroperasi dan mengabaikan hak asasi manusia.25 

 

 

                                                           
24Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United Nations 

“Protect, Respect, and Remedy” Framework. UNHRC, 2011. h. iv. 
25Kutipan berupa tabel 1 diatas diambil dari K Robert Hitchock. 1997. “Indegenous Peoples, 

Multinational Corporations and HumanRights.” Indigenous Affairs, IWGIA, No.2. dalam Ifdhal 

Kasim. 2010. “Tanggung-jawab Perusahaan terhadap Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya” (paper dalam Lokakarya NasionalKomnas HAM, tidak diterbitkan). 
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Tabel 1. 

Data Pelanggaran Korporasi di dunia26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada dasarnya, isu bisnis dan hak asasi telah dimulai sejak lama dengan 

berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan mengeluarkan 

kesepakatan-kesepakatan yang diharapkan diakui secara universal yakni :27 

a. UNGC (United Nation Global Compact); 

b. OECD Guidelines for Multinational Corporations and Principles of 

Corporate Governance; 

                                                           
26 Ibid  
27Crish Ballard, “Human Rights and the Mining Sector in Indonesia: A Baseline 

Study”,(Canberra: MMSD, 2001), h. 9. 
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c. The World Bank Policy on Indigenous Peoples and Draft Policy on 

Involuntary Resettlement; 

d. Amnesty International’s Human Rights Guidelines for Companies; 

e. The Global Sullivan Principles; 

f. The Australian Non- Government Organisations’ Principles for the 

Conduct of Company Operations within the Minerals Industry; and 

g. The German NGO network’s Principles forthe Conduct  of  Company 

Operations within the Oil and Gas Industry. 

 Upaya untuk itu kemudian dilanjutkan oleh sebuah badan di bawah PBB 

pada tahun 1998 dengan mengeluarkan Rancangan Norma tentang Tanggung 

Jawab Perusahaan terkait HAM. Rancangan itu diterbitkan pada 2003 bertajuk 

“Norms onthe Responsibilities of Transnational Corporations and Other 

Business Enterprises with Regard to Human Rights,” yang dikenal dengan 

sebutan the Draft Norms.28 Perdebatan terjadi antara aktivis HAM yang 

mendukung draf tersebut dengan kalangan bisnis yang menolaknya.29 

 PBB batal mengadopsi draft tersebut padahal mereka sendiri mengatakan 

bahwa draft adalah sebuah elemen yang berguna. Setelah perdebatan yang 

berujung pada terbuangnya the Draft Norms, Koffi Anan selaku Sekretaris 

Jenderal PBB saat itu menunjuk John Ruggie untuk mempertemukan para 

stakeholder kembali membahas tentang perkembangan bisnis dan hak asasi 

manusia dari pendekatan yang berbeda. Pada akhirnya John Ruggie mampu 

membuat laporan terhadap Dewan HAM PBB berupa pedoman prinsip hak asasi 

yang bernama Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing 

                                                           
28IWGIA European Network On Indigenous Peoples, Business And Human 

Rights;Interpreting The Un Guiding Principles For Indigenous Peoples; Report 16, 2014. h. 11. 

 29Ibid. 
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the United Nations “Protect, Respect, and Remedy” Framework (UNGP) atau 

lebih dikenal dengan nama Ruggie’s Principles,30 yang diadopsi menjadi 

Resolusi Dewan HAM PBB nomor 17/4 16 Juni 2011.UNGP mendasari panduan 

prinsip untuk bisnis dan HAM dengan tiga pilar yakni perlindungan, 

penghormatan, dan pemulihan hak asasi manusia sebagai berikut:31 

a. Kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak 

asasi manusia dan kebebasan dasar. 

b. Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang 

melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan 

yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia. 

c. Kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang 

layak dan efektif ketika dilanggar. 

 Pada dasarnya, keberadaan pedoman ini adalah untuk mengklarifikasi 

berbagai tindakan negara dan perusahaan tentang apa yang harus dilakukan 

dalam menjalankan bisnis yang selaras dengan HAM. Pedoman ini juga 

digunakan untuk mengklasifikasi tindakan atau kondisi apa saja yang merupakan 

bentuk penghambatan atas penghormatan, perlindungan, dan pemulihan HAM. 

                                                           
30Business & Human Rights Initiative (2010), “How to Do Business with Respect for Human 

Rights: A Guidance Tool for Companies,” The Hague: Global Compact Network Netherlands. H. 

21-22. 
31Guiding  Principles  on  Business  and  Human  Rights,  Implementing  the  United  

Nations“Protect, Respect, and Remedy” Framework. UNHRC, 2011, h. 1. 
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1.1 Prinsip Umum UNGP 

a) Kewajiban Negara Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia 

 Prinsip tanggung jawab negara merupakan prinsip umum pertama 

yang dicantumkan dalam UNGP. UNGP tidak berusaha untuk menggeser 

tanggung jawab negara sebagai pemangku utama kewajiban dalam menjaga 

hak asasi manusia kepada perusahaan. Negara tetap diletakkan sebagai 

pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia 

masyarakatnya. 

 Terdapat dua panduan utama dalam UNGP yang menuntut 

kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Prinsip pertama 

adalah:32 

“Negara-negara harus melindungi dari pelanggaran hak asasi 

manusia oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, di dalam 

wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Hal ini membutuhkan 

diambilnya langkah-langkah yang pantas untuk mencegah, 

menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut 

melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan sistem peradilan yang 

efektif”.33 

 Tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia merupakan 

standar prilaku, maka negara tidak secara langsung bertanggung jawab atas 

pelanggaran hakasasi manusia oleh sektor swasta, namun negara dapat 

dikatakan melakukanpelanggaran HAM ketika mereka tidak melaksanakan 

fungsi pencegahan, penindakan, dan  pemulihan, dengan  otoritas  yang  

dimiliki  oleh  negara,  negara dibebankan kewajiban untuk merumuskan 

                                                           
 32Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), “Tanggung Jawab Perusahaan 

Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia”, Jakarta, 2014. 
33Terjemahan United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights; 

Framework toProtect, Respect, and Remedy. (Jakarta: 2012, ELSAM). h. 14. 



24 
 

kebijakan, legislasi, peraturan perundang-undangan, dan sistem peradilan 

yang mengakomodir perlindungan hak asasi manusia akibat 

operasionalisasi sektor bisnis.34 Panduan yang kedua adalah: 

“Negara-negara harus menyampaikan secara jelas harapan atau 
ekspektasi bahwa seluruh perusahaan bisnis yang berdomisili di 
dalam wilayah dan/yurisdiksi mereka menghormati hak asasi 
manusia di seluruh operasi mereka”.35 

 

 Titik tekan dari panduan ini adalah kewajiban negara untuk 

membuat peraturan yang menjangkau perusahaan grup negaranya yang 

beroperasi di negara lain. Baik dalam bentuk perusahaan anak atau 

bentuk lainnya. Panduan ini berharap agar negara investor tuan rumah 

tidak mengeksploitasi HAM di negara lain demi kepentingan negara dan 

perusahaan negaranya saja. Hal ini selaras dengan perkembangan hak 

asasi manusia generasi ke empat yang dikemukakan oleh Karel Vasak 

yakni hak atas pembangunan yang diperhatikan oleh negara maju kepada 

negara berkembang.36 

Hak ini menuntut negara maju dan adidaya, agar senantiasa 

menghormati keberadaan hak asasi manusia di atas negara yang masih 

berkembang.37 Tuntutan tersebut terpostulasi menjadi hak untuk 

pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, 

hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak atas warisan budaya 

sendiri. Hak tersebut pantas untuk disodorkan oleh negara berkembang 

terhadap negara maju, yang mana mekanisme pertanggungjawabannya 

                                                           
34Ibid. 

35Ibid, h. 16. 
36Karel Vasak, A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to 

theUniversal Declaration of Human Rights, (Unesco Courier, 1977), h. 29-32. 
 37Ibid, hlm.30. 
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sangat tergantung atas hubungan dan kerjasama internasional negara-

negara terkait. 

Hal ini penting mengingat tidak semua negara memiliki aturan 

yang cukup mapan mengenai penghormatan dan perlindungan hak asasi 

manusia, akibat tingkat kesadaran yang masih minim mengenai HAM di 

negara berkembang yang dipengaruhi oleh rendahnya kualitas 

pendidikan yang mereka terima. Dengan panduan ini, maka negara maju 

(tuan rumah) yang dipastikan memiliki kesadaran tinggi melakukan 

kontribusi mereka terhadap pemajuan HAM di dunia dengan mewajibkan 

korporasi negara mereka yang beroperasi di negara lain yang minim akan 

pengaturan dan implementasi perlindungan HAM tetap menjaga dan 

tidak melanggar HAM masyarakat di mana tempat mereka beroperasi. 

Panduan ini telah dilaksanakan oleh beberapa negara yang 

mewajibkan perusahaan induk negara mereka yang memiliki dampak 

ekstrateritorial memberikan laporan mengenai operasi global dari 

keseluruhan perusahaan, membuat instrumen hukum lunak multilateral 

seperti Panduan untuk Perusahaan Multinasional dari Organisasi untuk 

Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Guidelines forMultinational 

Enterprises of the Organization for Economic Cooperation and 

Development), dan standar performa yang dibutuhkan oleh institusi yang 

mendukung investasi luar negeri. Pelaksanaan dari panduan di atas 

bahkan memungkinkan untuk terjadi penuntutan berdasarkan 
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kewarganegaraan pelaku kejahatan tanpa memandang lokasi 

kejadiannya.38 

UNGP memberikan 4 parameter negara dalam hal melindungi 

(protecting) hak asasi manusia antara lain:39 

a. Menegakkan hukum yang ditujukan kepada, atau memiliki 

dampak pada keharusan perusahaan bisnis untuk menghormati 

hak asasi manusia, dan secara periodik membuat penilaian atas 

kecukupan dari hukum tersebut dan mengatasi kekurangan yang 

ada; 

 

b. Memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang lain mengatur 

pembentukan dan operasi yang sedang berjalan dari perusahaan 

bisnis, seperti hukum perusahaan, tidak menghambat tetapi 

membuat bisnis menghormati hak asasi manusia; 

c. Memberikan panduan yang efektif kepada perusahaan bisnis 

tentang bagaimana menghormati hak asasi manusia dalam 

pelaksanaan operasi mereka; 

d. Mendorong, dan ketika pantas mensyaratkan perusahaan bisnis 

untuk berkomunikasi tentang bagaimana mereka mengatasi 

dampak-dampak hak asasi manusia. 

                                                           
38Terjemahan United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights; 

Framework toProtect, Respect, and Remedy. (Jakarta: 2012, ELSAM). h. 18. 
39Terjemahan United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights; 

Framework toProtect, Respect, and Remedy. (Jakarta: 2012, ELSAM). h. 18-19. 
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b) Tanggung Jawab Perusahaan Menghormati Hak Asasi Manusia 

Prinsip umum yang kedua dalam UNGP adalah meletakkan 

tanggung jawab40 perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia di 

manapun ia berada. Meskipun hukum nasional negara di mana tempat ia 

beroperasi tidak menjadikan isu hak asasi sebagai hal yang utama, namun 

kembali ditegaskan bahwa panduan ini sama sekali tidak berusaha 

menggeser beban pertanggungjawaban negara sebagai pemangku utama 

perlindungan hak asasi manusia. 

Dalam hal tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak 

asasi manusia, perusahaan bukan hanya diharapkan tidak melanggar hak 

asasi manusia, namun juga diharapkan menghindari keterlibatan 

pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga yang 

memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut. Jikapun 

pelanggaran telah terjadi, maka perusahaan wajib mengatasi akibat hak 

asasi manusia yang merugikan tersebut. Keterlibatan perusahaan dalam 

pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui 3 kondisi antara lain:41 

 

a. Causing ,yakni menyebabkan. Artinya perusahaan sebagai aktor 

langsung yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi 

manusia. Seperti dengan melibatkan anak di bawah umur untuk 

                                                           
 40Tulisan kata Tanggung Jawab dipisah sesuai dengan yang ada dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tang-gung ja-wab atau Tanggung Jawab tanpa adanya  tanda (–) 

ditengah dua kata tersebut. 
41United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Tanggung 

JawabPerusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia, diterjemahkan oleh Adila Alin 
Almanar,(Jakarta: ELSAM, 2014), h. 22. 
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bekerja dengan jam yang tinggi, tenaga kerja tanpa upah, dan lain 

sebagainya. 

 

b. Contributing, yakni berkontribusi. Maksudnya adalah perusahaan 

tidak bertindak sebagai aktor langsung terjadinya pelanggar HAM, 

namun memberi kontribusi melalui instruksi atau tekanan kepada 

perusahaan penyebab. Sebagai contoh perusahaan yang 

membutuhkan bahan mentah dari supplier akibat permintaan pasar 

yang menumpuk, perusahaan memaksa supplier untuk 

memproduksi bahan baku lebih banyak dan lebih cepat. Akibatya 

supplier menekan karyawannya untuk berkerja di luar jam kerja 

dengan pemaksaan yang memunculkan pelanggaran HAM. 

c. Link In, memiliki hubungan. Meskipun perusahaan tidak 

menyebabkan dan tidak berkontribusi terhadap dampak merugikan 

hak asasi manusia,  namun perusahaan dapat dikatakan melakukan 

hal itu melalui hubungan bisnis perusahaan tersebut dengan 

perusahaan lain yang statusnya sebagai menyebabkan dan 

berkontribusi. Hubungan tersebut dapat terjadi melalui kegiatan, 

produk, serta jasa perusahaan yang memiliki hubungan. Sebagai 

contoh, perusahaan memiliki kerjasama dengan perusahaan lain 

yang melakukan pelanggaran HAM, namun perusahaan tidak 

menggunakan daya tawar mereka agar perusahaan pelanggar 

tersebut mengehentikan aktivitas nya. Kondisi ini perusahaan 
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dikatakan memiliki hubungan dalam pelanggaran HAM oleh pihak 

ketiga. 

 Panduan UNGP memberikan arahan bahwa perusahaan wajib 

mempertimbangkan risiko hak asasi manusia yang terdefinisi dalam the 

International Bill of Human Rights yang terdiri dari 3 dokumen utama 

hak asasi manusia yakni DUHAM, ICCPR, dan ICESCR. Selain itu, 

aturan hak asasi manusia yang ada dalam deklarasi organisasi buruh 

internasional juga harus dipertimbangkan.42 

Perusahaan dapat dikatakan menjalankan tanggung jawab hak 

asasi manusianya apabila melakukan 3 hal utama yakni 1) Memiliki 

kebijakan komitmen hak asasi manusia yang tergambar dalam setiap SOP 

hingga ke anak perusahaan; 2) Melaksanakan dengan sungguh-sungguh 

identifikasi, pencegahan, pengurangan, serta menghitung dampak dan 

penyelesaian akibat buruk hak asasi manusia akibat perusahaan (human 

rights due diligence); 3) Melakukan pemulihan atas dampak yang 

ditemukan dari HRDD.43 Ketiga hal tersebut akan dibahas secara detail 

dalam bahasan selanjutnya. 

c) Akses atas Pemulihan 

Pemulihan adalah inti dari penyelesaian pelanggaran HAM yang 

memiliki 2 aspek penting yakni prosedural dan substansial. Secara 

substansial, pemulihan bertujuan untuk menghilangkan atau 

                                                           
42Terjemahan United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights; 

Framework toProtect, Respect, and Remedy. (Jakarta: 2012, ELSAM). h. 38. 
43Asep Mulyana, Jurnal HAM, Vol 8, Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan 

danPraktik Perusahaan”, (Yogyakarta: FH UGM, 2012), h. 265-281. 
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menyelesaikan kerugian HAM yang telah terjadi. Pemulihan dapat 

dilakukan secara yudisial, admisnistratif, legislatif, atau berupa tindakan 

konkrit seperti permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi 

finansial atau non finansial, serta sanksi hukuman. Sedangkan secara 

prosedural, ketentuan tata cara pemulihan harus imparsial, dilindungi dari 

politik, korupsi, serta usaha apapun untuk menghalanginya.44 

Dalam mekanisme pemulihan (access to remedy) Ruggie’s 

Principles terdapat 3 mekanisme dalam pemulihan HAM, yaitu:45 

a. Mekanisme Hukum Berbasis Negara. Mekanisme ini disediakan oleh 

negara sebagai langkah untuk pemulihan terhadap pelanggaran HAM 

melalui jalur hukum domestik seperti badan peradilan, ataupun 

komisi. Negara juga wajib menjamin bahwa mekanisme ini berjalan 

efektif dengan tidak ada hambatan. 

b. Mekanisme Pengaduan Non Hukum Berbasis Negara. Hal ini berupa 

proses berbasis mediasi, ajudikatif, atau mengikuti cara lainnya sesuai 

dengan budaya dan cocok dengan hak atau melibatkan beberapa 

kombinasinya tergantung dari isu terkait, setiap kepentingan publik 

yang terlibat, dan kebutuhan potensial dari pihak-pihak. Dalam 

mekanisme ini, institusi HAM nasional memiliki peran yang sangat 

penting. 

c. Mekanisme Pengaduan Bukan Berbasis Negara. Satu kategori dari 

mekanisme pengaduan bukan berbasis negara mencakup semua yang 

diatur oleh sebuah perusahaan bisnis sendiri atau dengan pihak terkait, 

oleh sebuah asosiasi industri atau sebuah kelompok pihak-pihak 

terkait. Mekanisme ini non hukum, tetapi dapat menggunakan proses 

ajudikatif, dialog, atau lainnya sesuai dengan budaya dan sesuai 

dengan hak. Mekanisme-mekanisme tersebut dapat menawarkan 

benefit seperti kecepatan akses dan pemulihan, mengurangi biaya 

dan/atau capaian transnasional. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44Asep Mulyana, Jurnal HAM, Vol 8, Mengintegrasikan HAM ke Dalam Kebijakan 

danPraktik Perusahaan”, (Yogyakarta: FH UGM, 2012), h. 265-281. 
45Terjemahan United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights; Framework 

toProtect, Respect, and Remedy. (Jakarta: 2012, ELSAM). H. 70-76.  
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B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas Dan Good Corporate Governance di 

Indonesia 

 Recht persoon atau badan hukum termasuk subjek hukum yang dibuat 

berdasarkan aktivitas hukum (artifisial), sehingga keberadaannya sah, sejajar 

dengan subjek hukum manusia dan memiliki kemandirian dalam melakukan 

kegiatan hukum.46 Bentuk badan hukum yang paling populer dalam rangka kegiatan 

bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT). 

 Kata perseroan dalam pengertiannya secara umum adalah perusahaan, atau 

organisasi usaha, atau badan usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah suatu 

bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagan Indonesia.47 

Praktik yang ditemukan perseroan terbatas menjadi entitas yang mendominasi 

kehidupan bisnis di dunia PT dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama 

corporation. Secara etimologis, corporation merupakan bahasa serapan yang 

diambil dari bahasa Latin yakni corpus, yang berarti  suatu  badan  (a  body  of  

people),  dalam  Oxford  English  Dictionary artinya adalah that is a group of people 

autorhized to act as an individual atau sekelompok orang yang diberi kuasa untuk 

bertindak secara individu.48 Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, 

corporation berarti: 

 “An entity (usu. A business) having authority under law to act a single 

persondistinct from the shareholders who own and having rights to issue 

stock and axist indefinitely; a group of succession of persons established 

in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has 

                                                           
46M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 36 
47I.G Rai Widjaja, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Jakarta: Megapoin, 

2000),hlm.1. 
48David M. Walker, “Oxford Law Dictionary”. (Oxford: Clarendon Press. 1980), h. 5 
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legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists 

indefinitely apart for them, and has the legal powers that its constitution 

gives it.”49 

 Pada beberapa Negara PT memiliki pengertian yang berbeda, adapun 

pengertiannya yaitu: 

a. Dalam bahasa Inggris disebut Limited (Ltd.) Company, atau Limitied 

Liability Company, atau Limited (Ltd.)Corporation. 

b. Dalam bahasa Belanda disebut Naamlooze Vennotschap atau NV. 

c. Dalam bahasa Jerman disebut Gesellschaft mit Beschrankter Haftung. 

d. Dalam bahasa Spanyol disebut Sociedad De Responsabilidad Limitada.50 

e. Dalam bahasa Malaysia disebut Sendirian Berhad (SDN BHD). 

f. Dalam bahasa Jepang disebut Kabushiki Kaisa. 

g. Di Singapore disebut Private Limited (Pte Ltd.).51 

 Pada zaman Hindia-Belanda PT dikenal dengan nama “Naamloze 

Vennotschap”(NV) yang berarti tanpa nama.52 Maksudnya adalah pemberian 

nama dari NVberbeda dengan perusahaan pada umumnya saat itu, yang mana 

harus memakai nama atau gabungan nama dari pendirinya (firma). Pemberian 

nama NV diberikan berdasarkan tujuan usaha yang akan dijalankan. 

 Sebenarnya eksistensi PT sudah ada jauh sebelum berlakunya KUHD 

(Wetboekvan Koophandel) di Hindia-Belanda. Yakni pada masa pertama kalinya 

                                                           
 49Black Henry Campbell, “Black’s Law Dictionary”, (New York: Minn West 
Publishing, 1968), h. 32. 

50Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, cetakan ke-1, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2003), h. 39. 
51Ahmad Yani dan Gunawan Widjadja, Seri Hukum Bisnis Perusahaan. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1999), h. 67 
 52Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, edisi pertama, 
(Bandung: PT Alumni, 2004), h. 47. 
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Belanda datang ke Nusantara dalam bentuk VOC (Verenigde Oost Indische 

Compagnie). VOC merupakan kongsi perusahaan dagang Belanda yang 

berkuasa di Indonesia selama ratusan tahun. Hal ini membuktikan bahwa pada 

masa itu perusahaan telah memiliki sendi-sendi bisnis dan korporat yang dapat 

diandalkan.53 

 KUHD baru berlaku pada tahun 1848 di mana pada saat itu Belanda 

sudah secara resmi menjajah Indonesia melalui penempatan gubernur jenderal 

sebagai pemimpin. Pengaturan mengenai NV terdapat dalam 21 pasal KUHD 

(pasal 35-56) yang dianggap telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk 

berbisnis. Pengaturan yang belum ada dalam KUHD dapat dilengkapi oleh para 

pendiri di anggaran dasar masing-masing NV. Secara eksplisit, KUHD tidak 

memberikan definisi pasti mengenai NV, akan tetapi  melihat  dari  unsur  yang  

terdapat  dalam  pasal  36,  40,  42,  dan  45  dapat disimpulkan bahwa NV 

memiliki unsur sebagai berikut: 

a. Adanya kekayaan yang dipisahkan; 

b. Adanya pemegang saham yang tanggungjawabnya terbatas hanya pada 

jumlah uang yang disetorkan; 

c. Adanya pengurus yang dinamakan direksi dan pengawas yang dinamakan 

komisaris. 

                                                           
 53Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, cetakan ke-1, (Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 2003), h. 42 
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 Bila diperhatikan, unsur-unsur tersebut telah memenuhi syarat sebuah 

entitas bisnis dikatakan sebagai badan hukum.54 Pengertian yuridis mengenai PT 

yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UUPT adalah: 

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya”. 

 Pengertian di atas menggambarkan terdapat 6 unsur yang menjadi fondasi 

utama mengenai definisi PT, yakni:55 

a. Badan hukum (legal entity); 

b. Persekutuan modal (alliance of capital); 

c. Didirikan berdasarkan perjanjian (established pursuant to acontract); 

d. Melakukan kegiatan usaha (carry on business activities); 

e. Modal dasar terbagi atas saham (capital dividing into shares); 

f. Memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. 

 Perseroan sebagai badan hukum merupakan konsep dasar dalam 

pemahaman subjek hukum  yang berbeda  dari  subjek hukum  natural  (manusia). 

Seperti  yang dijelaskan oleh M.S Oliver dan E.A Marshall: 

“The corporate legal person is very different from the natural or human 

legal person. It has neither body, mind, nor soul. It was said that it is 

invisible, immortal, and rest only in intendment law and consideration of 

the law”.56 

Lebih lanjut dikatakan: 

                                                           
 54Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, edisi pertama, 

(Bandung: PT Alumni, 2004), h. 48. 

 55Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-

undang, Jilid 1, (Bandung: PT Alumni, 2007), h. 14. 

 56M.S Oliver, and E.A Marshall, Company Law; Handbooks, twelfth edition, 

(Singapore: Pitman Publishing, 1994), h. 11. 
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“They were nor born and so cannot die. They have been created by a 

process of law and can only be destroyed by a process of law. They will 

exist even if all their human members are dead (perpertual succesion), 

for every corporation is a separate legal person from those legal persons 

who composeit”.57 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat ciri yang menonjol 

terhadap badan hukum antara lain adalah:58 

a. Memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari ketentuan anggota 

atau kekayaan pengurus; 

b. Memiliki tujuan tersendiri yang terpisah dari tujuan para anggota atau 

pengurus; 

c. Memiliki kepentingan sendiri; 

d. Memiliki organisasi yang teratur. 

 Soedjono Dirdjosisworo, memberikan pendapat mengenai badan 

hukum adalah karena ia tercipta oleh undang-undang. Badan hukum dianggap 

sama dengan manusia buatan atau “artificial person”, namun secara hukum 

dapat berfungsi seperti manusia biasa atau natural person atau natrulijk persoon. 

Dia bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan 

bisamempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan 

layaknya manusia, oleh karena itu PT juga disebut sebagai subjek hukum yang 

mandiri (personastandi in judicio).59 

                                                           
57M.S Oliver, and E.A Marshall, Company Law; Handbooks, twelfth edition, (Singapore: 

Pitman Publishing, 1994), h. 14 
58Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-

undang, Jilid 1, (Bandung: PT Alumni, 2007), h. 15 
 59Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-Bentuk 
Perusahaan(Badan Usaha) di Indonesia, Cetakan I, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), h. 52. 
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 Prinsip utama badan hukum yakni “separate legal entity”60 atau dalam 

bahasa Indonesia dikenal dengan prinsip pertanggungjawaban terpisah. 

Maksudnya adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh PT sebagai subjek hukum 

tidak linier dengan tanggung jawab para penggerak PT tersebut, karena PT 

sebagai subjek hukum yang tidak memiliki tubuh dan jiwa, perlu subjek hukum 

natural yang bertindak sebagai pelaksana dan penggerak PT tersebut. Dengan 

kata lain, tanggung jawab PT merupakan hal yang berbeda dengan tanggung-

jawab yang diemban oleh para pengurus PT tersebut. 

 Prinsip yang kedua adalah “limited liability”,61 atau dalam bahasa 

Indonesia dikenal dengan prinsip tanggung jawab terbatas. Yang dimaksud 

dalam prinsip ini adalah bahwa tanggung-jawab dari para pendiri PT hanyalah 

sebatas harta pribadi yang disetor dalam bentuk saham PT sebagai modal. Jika 

PT mengalami kerugian dan memiliki utang, maka penagihannya tidak dapat 

dibebankan kepada harta pribadi para pendiri. 

1.Tanggung-Jawab Perseroan Terbatas 

 Tanggung jawab menurut Roscoe Pound adalah suatu kewajiban untuk 

menebus pembalasan dendam dari seorang yang terhadapnya telah dilakukan 

suatu tindakan perugian (injury), baik oleh orang yang disebut pertama itu 

sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.62Black’s Law 

Dictioary mengartikan liability adalah: 

                                                           
 60Sulistyowati, Aspek Hukum dan Realita Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, 
(Jakarta: Erlangga, 2010), h. 4. 

61M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), h. 50. 
62Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Bhatara, 1996), h. 80 
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“condition of being actually or potentially subject to an obligation; 

condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty evil 

expenses or burden; condition with create a duty to perform act 

immediately or in the future”.63 

 Liability diartikan sebagai suatu kondisi yang benar-benar atau 

kemungkinan besar merupakan persoalan dari sebuah kewajiban; keadaan 

pertanggungjawaban pada kemungkinan kerugian ataupun yang dialami, 

hukuman, biaya dari kejahatan atau beban; keadaan menciptkan sebuah 

kewajiban untuk melakukan perbuatan dengan segera atau yang akan 

datang.64 

 Pengertian etimologis dan penalaran dari tanggung jawab di atas menjadi 

sebuah rangkaian pernyataan bahwa dari suatu kewajiban hukum timbul 

sebuah tanggung jawab, kewajiban hukum berarti perbuatan dengan mana jika 

dilakukan berarti menghindari delik, yaitu kebalikan dari perbuatan yang 

membentuk suatu kondisi adanya sanksi.65Tanggung jawab PT baik secara 

yuridis maupun secara etika bisnis terbagi ke dalam 4 jenis yaitu: 

a Tanggung-Jawab Sosialdan Lingkungan 

   Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan tanggung 

jawab yang wajib dilakukan oleh perseroan yang melakukan kegiatan 

usahanya di bidang sumber daya alam, atau setidaknya berkaitan dengan 

sumber daya alam yang mana hal ini merupakan amanat dari pasal 74 

                                                           
63Black Henry Campbell,  Black’s Law Dictionary, (New York: Minn West 

Publishing,1968), h. 76. 

 64Ibid, h.79. 

 65Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at,Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.57. 
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UUPT. Konsep wajib (legal mandatory) CSR yang terdapat dalam UUPT 

terbonsai dengan cukup rapi dalam PP nomor 47 tahun 2012 tentang TJSL. 

Dalam pasal 4 ayat (1) PP tersebut menyerahkan penganggaran CSR 

diserahkan kepada mekanisme internal PT dan melepaskan kewenangan 

negara untuk mengintervensi, sehingga konsep legal mandatory berubah 

menjadi voluntary.66 Akibatnya konsep CSR sangat bergantung pada iktikad 

baik PT untuk memasukkan dana CSR atau tidak dalam anggaran 

tahunannya. Jikapun dimasukkan, apakah nilainya sebanding untuk 

pemberdayaan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan. 

  Konsep CSR saat ini sudah merupakan konsep 

pertanggungjawaban yang ketinggalan zaman. Baik dalam memberikan 

manfaat kepada masyarakat maupun terhadap lingkungan. Hal ini dikatakan 

oleh Mr. Yaya W. Januardy sebagai President Indonesia Global Compact 

Network, karena CSR hanya merupakan konsep filantropis 

(kedermawanan). Selain itu, penerapan CSR terbukti kurang tepat dalam 

menjawab masalah terhadap imbas sosial dan lingkungan akibat 

beroperasinya sebuah PT.67 Sebagai contoh, perseroan yang melakukan 

kegiatan usaha di bidang perkebunan berpotensi menyebabkan kerusakan 

hutan yang mengakibatkan pencemaran serta hilangnya sumber mata 

pencaharian masyarakat. Dalam konsep CSR, pertanggungjawaban sosial 

                                                           
66http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt502d8a41c9e04/csr-tidak-lagi-wajib-broleh-

-miko-kamal--phd, diakses pada 22 Januari 18, pukul 15.12 WIB. 
 67Materi disampaikan Yaya W. Januardy (President of Indonesia Global Compact 
Network) pada konferensi nasional bisnis dan hak asasi manusia di FH UGM diselenggarakan 
oleh ELSAM pada 15 November 2015. 
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dan lingkungan dapat dilakukan dalam jenis apapun seperti memberi 

sekolah gratis kepada sebagian masyarakat, bahkan tak jarang CSR justru 

dilakukan di kota-kota jauh dari di mana kegiatan operasionalisasi bisnis PT 

tersebut berjalan dan berimbas negatif kepada masyarkat lokal. Konsep 

yang demikian tentulah tidak tepat dan tidak menjawab permasalahan yang 

ada. Inilah yang menyebabkan sering munculnya konflik yang terjadi antara 

masyarakat dan PT sehingga berujung kepada pelanggaran hak asasi 

manusia akibat sektor bisnis. 

b Tanggung-Jawab Perdata 

  Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum 

(legal entity) sebagai subjek hukum,68 sehingga kapasitasnya setara dengan 

manusia pada umumnya untuk melakukan perbuatan hukum. Begitu pula 

tanggung jawabnya. Dalam hal tanggung jawab perdata, tidak ada 

permasalahan yang signifikan mengenai tanggung jawab PT di bidang 

hukum perdata, karena jenis sanksi yang dijatuhkan dalam bidang hukum 

privat ini berupa harta atau uang, sehingga PT juga yang memiliki kekayaan 

dapat memenuhi tanggung jawab di bidang hukum perdata seperti subjek 

hukum manusia. 

  Mengingat asas separate legal entity yang memisahkan badan 

hukum perseroan dengan pengurus serta pemegang sahamnya, maka 

tanggung jawab perdata yang dipikul oleh perseroan tidak menjadi 

                                                           
68M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 116. 
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kewajiban bagi pengurus dan pemegang sahamnya. Sebagai contoh, seorang 

direksi tidak dapat dituntut akibat kontrak yang dirinya buat untuk dan atas 

nama perseroan. Perseroan lah yang bertanggung jawab atas kontrak 

tersebut. 

  Teori yang keluar untuk memberi penjelasan terhadap 

pertanggungjawaban perdata perseroan adalah Teori Organ yang 

dikemukakan oleh von Gierke. Menurut teori ini disamping perseoran 

tersebut terdapat organ-organ yang secara legal sebagai representasi 

perseroan yang sah. Kehendak organ tersebut dianggap sebagai kehendak 

perseroan sebagai badan hukum,69 sehingga perseroan sebagai badan 

hukum dapat bertanggung jawab secara kontraktual maupun akibat 

perbuatan melawan hukum perseroan yang terepresentasi atas perbuatan 

organ perseoran atas nama perseroan. 

c Tanggung-Jawab Pidana 

  PT sebagai badan hukum memiliki konsekuensi juga wajib 

bertanggung jawab seperti subjek hukum manusia, sehingga perlekatan 

tanggung jawab pidana terhadap perseroan merupakan hal yang bukan tidak 

logis untuk dilakukan. Hal ini dikatakan sebagai kejahatan korporasi yang 

mana didefinisikan oleh John Braith waite sebagai“…conduct of a 

                                                           
  69MA Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya 

Pramita,1979),h. 175. 
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corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is 

proscribed and punishable by law”.70 

  Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana perseroan hanya 

dapat dikenakan pidana denda jika tindak pidana yang dilakukan memang 

pantas diganjar dengan denda, namun ada tindak pidana yang sulit untuk 

menjangkau PT dengan menjatuhkan sanksi denda (fine), seperti 

pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan sejenis lain. Untuk jenis pidana 

yang seperti ini perseroan ditempatkan sebagai pada posisi membantu 

(aiding) dan bersekongkol (abetting) melakukan pidana, berdasarkan 

konstruksi demikian berlaku sanksi denda terhadap PT, dan sanksi pidana 

penjara kepada orang yang melakukan.71 

  Hukum positif Indonesia menyatakan peraturan perundang-

undangan telah menjangkau nomenklatur subjek hukum bukan perorangan 

seperti dalam UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal memasukkan 

subjek hukum berupa perusahaan. Dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menggunakan subjek berupa badan usaha. Dalam 

UU nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memuat subjek berupa 

badan usaha. Dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menggunakan subjek badan usaha dan badan-badan lainnya. Keberadaan 

                                                           
 70John Braithwaite, Corporations, Crime, and Accountability, (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1993), h. 132 
71M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.150.  
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peraturan di atas telah membuat terang bahwa perseroan sebagai badan 

hukum juga melekat tanggung jawab pidana pada dirinya.72 

d Tanggung-jawab Perseroan menerapkan Good Coporate Governance 

  Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG 

merupakan konsep manajemen perusahaan yang wajib diimplementasikan 

oleh PT khususnya PT terbuka agar teciptanya suasana kondusif dalam PT 

dan menihilkan tindakan curang yang akan merugikan pihak-pihak yang 

beriktikad baik dalam PT, namun tidak berarti membolehkan PT tertutup 

dapat bertindak di luar GCG dan berujung pada merugikan pihak-pihak 

tertentu. Kewajiban perusahaan dalam menerapkan GCG bukanlah murni 

berdasarkan pemikiran legislator dalam negeri. Indonesia baru menerapkan 

GCG ketika desakan International Monetery Fund (IMF), World Bank, dan 

Asian Development Bank mensyaratkan implementasi GCG oleh PT di 

Indonesia pada semua sektor industri dan usaha dalam menjalankan 

kegiatannya ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998.73 Desakan 

tersebut sebagai syarat mutlak apabila Indonesia ingin mendapat kucuran 

dana pinjaman untuk keluar dari krisis moneter. Akhirnya pada tahun 1999 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kordinasi Ekonomi dan 

Keuangan Nomor :KEP/31/M.EKUIN/08/1999 mengeluarkan pedoman 

                                                           
72Ibid, 152-158. 

73I Nyoman Tjager, Corporate Governace, Tantangan dan Kesempatan 

BagiKomunitasBisnis Indonesia, (Jakarta: Prenhalindo, 2003), h. 71-72 
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Good Corporate Governance (GCG) sebagai acuan setiap perusahaan 

menerapkan GCG. 

  Meskipun banyak teori penyebab hal di atas terjadi, namun yang 

menjadi fokus kajian ini adalah bahwa GCG telah menjadi kewajiban yang 

harus diterapkan. Yang apabila tidak diterapkan, maka akan menghilangkan 

minat bisnis terhadap pihak tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

GCG dapat menjadi daya jual perseroan dalam pasar saham sehingga 

keberadaannya sangat penting. 

  GCG didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada 

perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang 

saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.74 

Keberadaannya adalah untuk menjamin agar perseroan dapat survive sesuai 

dengan maksud dan tujuannya. 

  Panduan atau standar sebuah perusahaan untuk menerapkan GCG 

dikeluarkan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation & 

Development) dengan nama Guidelines for Multinational Corporations and 

Principles of Corporate Governance). Keberlakuannya memang masih 

voluntary binding, namun kehendak bisnis menjadikannya seakan 

kewajiban. Faktanya perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan GCG 

                                                           
74Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman Komisaris Independen 

danPedoman Pembentukan Komite Audit Yang Efektif, (Jakarta: Gugus Kerja Komite Nasional 

KebijakanCorporate Governance, 2004), h. 3 
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tidak memiliki daya jual terhadap korporasi lain untuk melakukan 

kerjasama. Di mana perseroan sebenarnya layaknya manusia yang 

membutuhkan entitas lain untuk bertahan hidup (survive). Penerapan GCG 

berpijak kepada 5 asas yaitu: 

1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, 

serta pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif. 

3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di 

dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat 

serta peraturan perundangan yang berlaku. 

4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh 

atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan 

peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. 

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan 

setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul 
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berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.75 

  Kewajiban PT untuk menerapkan GCG dalam hukum positif 

Indonesia masih samar-samar.Ketentuan tersebut  terdapat  dalam  penjelasan  

pasal  4  UUPT  yangmenyatakan: 

“Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi 

kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas 

kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik 

(good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan.” 

 

  Selain UUPT, UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(UUPM) juga telah memuat beberapa norma yang mengadopsi prinsip GCG.76  

Hal itu termuatdalam pasal 82-84 mengenai memesan efek terlebih dahulu, 

benturan kepentingan, penawaran tender, pengabungan, peleburan, serta 

pengambilalihan.77 

C. Tinjauan Umum Perolehan Hak Sebagai Syarat Pemberian Hak Atas 

Tanah Kepada Korporasi 

1. Tanah 

 Di Indonesia, pengertian tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu 

pengertian yang telah dibatasi dalam UUPA, yakni tanah hanya merupakan 

permukaan bumi saja. Pendapat ini memberikan pengertian tanah dalam arti luas, 

                                                           
 75Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi (I), (Bandung : Books Terrace & Library, 

2007), h. 152. 
76M.  Irsan Nasarudin  & Indra  Surya,  Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia,  (Jakarta: 

Kencana, 2004), h. 235-236 
77Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : PT Kencana 

Prenada Media Group, 2006), h. 119 
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sama dengan pengertian bumi. Menurut Peter Butt78, mengatakan: “barang siapa 

memiliki tanah (permukaan bumi) dia juga memiliki segala apa yang ada di atasnya 

sampai surga dan segala yang ada dibawahnya sampai pusat bumi”.

 Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) tidak memberikan definisi 

terhadap istilah “tanah”, karena UUPA tidak hanya mengatur tanah saja melainkan 

bertujuan pula untuk mengatur Sumber Daya Alam. Sumber daya alam merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang 

meliputi: Bumi; Air; Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air; Ruang 

angkasa yang meliputi tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. 

 Unsur-unsur sumber daya alam di atas diberikan tafsiran otentik dan 

pengertiannya dirumuskan dalam UUPA Pasal 1 ayat (4), yaitu “bumi” terdiri dari 

“permukaan bumi” atau “hak atas tanah”. Sedangkan dalam penggunaannya 

“tanah” dalam arti “ruang” dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, dimana 

pemegang haknya dalam menggunakan atau memakai bidang tanah tertentu 

berwenang pula menggunakan sebagian tubuh bumi di bawah tanah, sepanjang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanahnya. 

 Pengertian dalam “Tubuh Bumi” adalah di bawah permukaan bumi (sebagai 

tanah) dan dibawah air dimana terdapat kekayaan alam yang berupa “bahan-bahan 

galian”, yang meliputi: minyak dan gas bumi, emas, perak, platina, timah, tembaga, 

uranium sampai batu kapur-gips dan asbes. Akan tetapi untuk pengambilan bahan-

bahan galian itu tidak termasuk wewenang dalam “menggunakan tanah”, karena 

                                                           
 78Peter Butt, “Land Law”,(Sydney: Book Company Limited Sydney t/as LBC Information 

Services, 1996), hal.12. 



47 
 

bahan-bahan galian tersebut dalam penguasaan Negara, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 UUPA, sehingga untuk pengambilannya perlu ada hubungan hukum 

yang khusus yaitu Hak Kuasa Pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan pemberian hak kuasa 

pertambangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 

2001 yang telah disesuaikan dengan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.79 

 Sampai saat ini sudah dimulai menggunakan ruang di atas tanah berupa 

pembangunan jalan layang baik lalu lintas kendaraan maupun kereta api, juga untuk 

pertokoan yang dibangun dengan menggunakan ruang di atas tanah yang 

membentang di jalan, dalam hal ini masih dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan 

Hukum Tanah Nasional, karena tiang-tiang pendukungnya masih dalam lingkup 

pengertian memakai tanah dan hal ini berlaku pula untuk ruang bawah tanah 

(basement) yang terletak di bawah bangunan induk80. 

 Ruang bawah tanah ini belum ada peraturan yang tegas mengaturnya sampai 

saat ini. Pengertian ruang bawah tanah adalah bangunan-bangunan yang berada di 

dalam tubuh bumi yang secara fisik dan secara fungsional tidak ada kaitannya 

dengan bangunan yang berada di atas tanah atau permukaan bumi. Bangunan 

tersebut untuk usaha pertokoan, restoran, stasiun dan jalan kereta api di bawah 

tanah yang biasanya dikenal dengan subway. Penggunaan ruang di bawah tanah 

                                                           
 79Sidharta, Arif, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1999. 

 80Salindheo, John, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar 

Grafika, 1988. 
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dapat dilandasi dengan sesuatu hak, semacam hak atas tanah, yang disebut Hak 

Guna Ruang Bawah Tanah, hal ini pernah diusulkan dan diuraikan oleh Boedi 

Harsono, dalam bukunya. 

 Uraian di atas didasarkan oleh berbagai unsur sumber-sumber alam yang 

dalam UUPA disebut dengan istilah “Agraria” dalam arti luas. Sehingga Hukum 

Agraria dalam arti luas adalah bidang hukum positif yang mengatur unsur-unsur 

sumber daya alam dan masing-masing unsur dijabarkan lebih lanjut dalam bidang 

hukum yang khusus.81 Sedangkan dalam praktek sehari-hari dikalangan Kantor 

Pertanahan, istilah agraria digunakan sebagai sinonim dari tanah atau pertanahan. 

Oleh karenanya istilah agraria yang digunakan ini adalah dalam arti sempit, dan 

Hukum Agraria dalam arti sempit adalah Hukum Tanah atau Hukum Pertanahan. 

1.1 Hak Atas Tanah 

Pada hakekatnya semua jenis hak penguasaan atas tanah berisikan 

serangkaian wewenang kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya 

untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Jadi, hak atas tanah adalah 

hak yang memberi wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada 

orang dan badan hukum. 

  Hak-hak atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional pada dasarnya 

meliputi hak-hak atas tanah yang primer yaitu hak-hak atas tanah yang 

diberikan oleh Negara dan bersumber langsung pada Hak Bangsa Indonesia atas 

tanah, dan hak-hak atas tanah yang sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang 

                                                           
 81Harsono, Boedi, Aspek-Aspek Yuridis Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan 

Nasional, Makalah: 1990. 
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diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber secara tidak langsung pada Hak 

Bangsa Indonesia atas tanah. Hak atas tanah yang sekunder disebut pula hak 

baru yang diberikan di atas tanah Hak Milik dan selalu diperjanjikan antara 

tanah dan pemegang hak baru dan akan berlangsung selama jangka waktu 

tertentu.82 

  Pada dasarnya tujuan memakai tanah adalah untuk memenuhi 2 

(dua) jenis kebutuhan83, yaitu untuk diusahakan misalnya usaha pertanian, 

perkebunan, perikanan atau peternakan; dan untuk tempat membangun sesuatu 

(wadah) misalnya untuk mendirikan bangunan, perumahan, bangunan 

bertingkat, hotel, proyek pariwisata, pabrik, pelabuhan, dan lain-lain.  

  Setiap jenis hak atas tanah memberikan kewenangan kepada 

pemegang haknya untuk memakai/menggunakan tanah yang dihaki. 

Kewenangan memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan mengambil 

manfaat dari suatu bidang tanah tertentu yang dihaki. Dalam rangka memakai 

tanah mengandung kewajiban untuk memelihara tanah termasuk menambah 

kesuburannya serta mencegah kerusakannya, hal mana dimaksud dalam Pasal 

15 Undang-undang Pokok Agraria. 

  Pemakaian tanah tersebut harus sesuai dengan tujuan pemberian dan 

isi hak atas tanahnya serta menurut peruntukannya yang ditetapkan dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku di daerah letak hak berada baik 

kabupaten ataupun kota. 

                                                           
 82Ibid, h.128. 

 83Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan 

pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan,2005. 
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1.2 Macam-macam Hak Atas Tanah 

  Undang-undang Pokok Agraria menetapkan 4 (empat) jenis hak atas 

tanah untuk keperluan pribadi maupun untuk kegiatan usaha. Menurut Pasal 20 

sampai Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria, untuk keperluan pribadi 

perorangan Warga Negara Indonesia adalah Hak Milik, sedangkan untuk 

keperluan usaha adalah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

yang dapat pula digunakan untuk keperluan khusus. Hak Milik adalah hak turun 

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah 

dengan mengingat ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu Hak 

Milik mengandung fungsi sosial. Hak turun temurun berarti dapat dikuasai 

tanahnya secara terus menerus dan akan beralih karena hukum kepada ahli 

warisnya. Hak terkuat dan terpenuh berarti penguasaan tanahnya tidak terputus-

putus dan kewenangan pemilik untuk memakai tanah baik untuk diusahakan 

maupun untuk keperluan membangun sesuatu selama peruntukan tanahnya 

belum dibatasi menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Berikut ini 

adalah beberapa keistimewaan Hak Milik antara lain84: 

                                                           
 84Soetiknjo, Imam, Proses Terjadinya UUPA, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 

1987. 
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a Hak Milik hanya dapat dimiliki khusus untuk perorangan yang 

mempunyai kewarganegaraan Indonesia saja,  

b Hak Milik dapat beralih karena hukum atau dapat dialihkan karena 

pemindahan hak kepada pihak lain dan dapat dibebani hak baru dengan 

Hak Atas Tanah yang diakui dalam Undang-undang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 24 Undang-undang Pokok Agraria.  

c Hak Milik dapat dijadikan jaminan pelunasan utang dengan dibebani Hak 

Tanggungan dan dapat diwakafkan. Sebagai tanda bukti hak, Hak Milik 

wajib didaftarkan dan mempunyai sertipikat.  

 Hak Guna Usaha memberikan wewenang untuk menggunakan tanahnya 

yang langsung dikuasai Negara untuk usaha pertanian, yaitu perkebunan, 

perikanan dan peternakan selama jangka waktu tertentu, yaitu 25 (dua puluh 

lima) tahun dan 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai 

dengan 25 (dua puluh lima) tahun. Hak Guna Usaha ini jika masih diperlukan 

dapat diperbaharui haknya dengan diberikan kembali 35 (tiga puluh lima) tahun. 

Sedang untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal dapat diberikan 

sekaligus 95 (sembilan puluh lima) tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Dimana Hak Guna 

Bangunan dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum 

Indonesia. 

  Hak Guna Bangunan memberikan wewenang untuk mendirikan 

bangunan di atas tanah kepunyaan pihak lain seperti Tanah Negara atau tanah 

Hak Milik, selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang 
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sampai 20 (dua puluh) tahun dan jika masih diperlukan hak tersebut dapat 

diperbaharui. Untuk perusahaan dalam rangka penaman modal dapat diberikan 

sekaligus untuk 80 (delapan puluh) tahun. Hak Guna Bangunan ini diatur dalam 

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hak Guna Bangunan ini 

hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum 

Indonesia. 

  Hak Pakai memberikan kewenangan untuk menggunakan tanah 

kepunyaan pihak lain yaitu Tanah Negara atau tanah Hak Milik selama jangka 

waktu tertentu, yaitu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang jangka 

waktunya selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperbaharui jika masih 

diperlukan. Untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal dapat diberikan 

jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sekaligus. Hak Pakai ini diatur dalam Pasal 

48 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hak Pakai ini dapat digunakan 

untuk mendirikan bangunan atau usaha pertanian, dengan subyek Hak Pakai 

adalah Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum di Indonesia, Badan Hukum Asing 

yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, Departemen, Lembaga Non 

Departemen dan Pemerintahan Daerah, Badan Keagamaan dan Sosial, serta 

perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Bagi Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, yang karena tujuan penggunaannya 

untuk keperluan bisnis atau investasi, maka hak-hak atas tanah tersebut dapat 

beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dapat dijadikan jaminan pelunasan 

utang dengan dibebani Hak Tanggungan, Wajib didaftarkan di Kantor 
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Pertanahan (Kabupaten/Kota) untuk mendapatkan sertipikat sebagai tanda bukti 

hak, dan tanah dengan hak-hak ini tidak boleh disewakan kepada pihak lain, 

namun bangunan yang didirikan di atas tanah Hak Guna Bangunan atau Hak 

Pakai dapat disewakan kepada pihak lain.85 

  Hak-hak atas tanah yang sekunder yang merupakan hak atas tanah 

bersifat sementara lainnya disebutkan dalam Pasal 53 Undang-undang Pokok 

Agraria, yaitu Hak Sewa atas tanah pertanian, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai 

atas Tanah pertanian dan Hak Menumpang. 

  Hak Sewa Atas Tanah adalah hak yang memberikan wewenang 

menggunakan tanah milik pihak lain dan penyewa wajib membayar sewa 

kepada pemilik tanah, pembayaran sewanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu atau dibayar dimuka, hal ini umumnya dikenal dengan istilah kontrak. 

Perjanjian sewa menyewa dibuat secara tertulis yang mengatur wewenang, hak 

dan kewajiban penyewa, jangka waktu sewa, pemilik banguna yang didirikan 

penyewa dan berakhirnya jangka waktu sewa. Perjanjian sewa menyewa dapat 

dilanjutkan jika perjanjian itu diperbaharui.86 

  Hak Usaha Bagi Hasil terjadi berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil 

dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mulai diberlakukan sejak 

tanggal 7 Januari 1960. Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian yang diadakan 

antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum yang disebut 

                                                           
 85Chomzah,Ali Achmad, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia- Jilid 2, Prestasi 

Pustaka Publisher, Jakarta. 

 86Ibid, hlm.35. 
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penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik 

tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah hak milik yang 

hasilnya dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang disetujui 

sebelumnya. 

  Hak Gadai Atas Tanah, merupakan hubungan hukum antara 

seseorang dengan tanah hak milik orang lain, yang telah menerima uang gadai 

dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan maka tanah tersebut 

dikuasai secara fisik oleh yang memberikan uang gadai. Selama 

berlangsungnya gadai, pemegang gadai berwenang untuk memakai atau 

mengambil manfaat dari tanah tersebut. Ketentuan Hak Gadai di adaptasi dari 

hukum adat yang tidak tertulis.87 

  Hak Menumpang juga diatur berdasarkan Hukum Adat, yang 

memberikan wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati 

rumah di atas tanah perkarangan orang lain. Ada kemungkinan di atas 

perkarangan kepunyaan orang lain sudah ada rumah kepunyaan pemilik tanah, 

atau juga, kemungkinan merupakan perkarangan yang masih kosong dan pihak 

yang menumpang mendirikan rumah yang tidak permanen di atasnya. Hak 

Menumpang ini merupakan semacam Hak Pakai yang sifatnya khusus. 

Hubungan hukum dengan tanahnya sangat lemah, karena sewaktu-waktu dapat 

diputuskan/diakhiri secara sepihak oleh si pemilik hak atas tanah.88 

                                                           
 87Op.cit, hal 76. 

 88Hamzah, 1991, Hukum Pertanahan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. 



55 
 

1.3 Kepastian Hukum Hak Atas Tanah  

   Hakikat kepastian hukum yang sebenarnya terletak pada kekuatan 

sertipikat kepemilikan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan termasuk di 

pengadilan, namun kepastian hukum dengan sistem negatif pada hakikatnya 

merupakan kepastian hukum yang relatif, dengan pengertian bahwa oleh 

peraturan perundang-undangan dijamin kepastian hukum selama tidak 

dibuktikan sebaliknya.89 Dengan adanya lembaga publikasi negatif maka 

pemilik hak atas tanah yang sebenarnya belum tentu namanya terdaftar di dalam 

buku tanah, sedangkan pemegang sertipikat hak atas tanah yang namanya sudah 

terdaftar di buku tanah sepanjang tidak terbukti sebaliknya tetap dianggap 

sebagai pemegang hak atas tanah yang sebenarnya.  

  Khusus terhadap Hak Milik, yakni menurut Pasal 20 ayat (1) 

Undang-undang Pokok Agraria ditentukan lain, yaitu adanya unsur turunan, 

terkuat dan terpenuh. Walaupun demikian tinggi kedudukan sertipikat hak atas 

tanah sebagai alat bukti, namun tetap diperlakukan sebagai alat bukti awal, 

karena didasari kemungkinan adanya alat pembuktian pihak lain yang lebih 

berwenang, tidak terkecuali terhadap sertipikat hak milik yang terkuat dan 

terpenuh sekalipun. Perlindungan hukum yang disediakan pemerintah melalui 

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan 

: 

“sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 

                                                           
 89Wahid, Muchtar, Analisis Deskriptif Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, 

sinopsis Disertasi Pengukuhan Gelar Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 

Makasar:2005, hal.38 



56 
 

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 

yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” 

  Tipologi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini masih di 

dominasi karakteristik asas negatif, akibatnya yaitu bahwa hak asasi manusia 

harus dilihat dan dipahami secara utuh, tidak parsial. Kenyataannya masih 

bersifat administratif belum bersifat hak, memberi perlindungan hukum kepada 

pemilik hak atas tanah tetapi belum kepada pemegang sertipikat hak atas 

tanah.90 

  Menurut meta teori dari J.J.H. Bruggink, bahwa setiap warga 

negara beritikad baik dan telah menunaikan prestasinya kepada negara maka ia 

boleh menuntut hak perlindungan hukum sebagai kontra prestasi nilai 

keadilan.91 

  Lahirnya nilai keadilan, menurut M. Solly Lubis, disebabkan 

adanya hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, yang berkembang menjadi 

nilai keadilan dalam masyarakat bangsa, akhirnya menjadi keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia92. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa setiap upaya 

pengarahan kebijakan dalam perbuatan peraturan perundang-undangan (law 

making) dan penegakan hukum (law enforcement) bidang pertanahan yang tidak 

memberi perlindungan hukum terhadap pemilikan hak atas tanah secara utuh 

menjadi tidak sejalan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Hak 

Asasi Manusia.93 

                                                           
 90Paul S. Baut dan Beny Harman K., Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia, (Jakarta: 

Yayasan LBHI,1988), hal.9. 

 91Arif Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1999), hal.172 

 92M. Solly Lubis, Sistem Nasional, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal.43 

 93Ibid, hal 44. 



57 
 

a. Pemberian Hak Atas Tanah  

 Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria / 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian 

Hak Atas Tanah Negara, menegaskan “Pemberian hak atas tanah adalah 

penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara 

termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak.” 

 Sehingga pengertian pemberian hak atas tanah adalah pemberian 

hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang 

ataupun beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum. Sedangkan 

pengertian, Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh 

perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku94. 

 Kewenangan pemberian hak atas tanah dilaksanakan oleh Menteri 

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 

Negara, yang berbunyi “Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara 

umum” dan Pasal 14 menentukan :  

                                                           
 94Widjaja, Gunawan, Seri Aspek Hukum dalam Bisnis Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan 

dan pemberian kuasa dalam Sudut Pandang KUH Perdata, Jakarta: Prenada Media, 2004. 
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 “Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas 

tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten / Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab 

II dan Bab III.” 

Dasar hukum tata cara memperoleh Tanah Negara95 : 

a. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah dan Hak Pengelolaan, yang mencabut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai 

Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. 

b. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan 

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang mencabut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang 

Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. 

 Pemerintah secara konsisten memperjuangkan pembangunan demi 

tercapainya kemakmuran bagi rakyat. Pembangunan yang dimaksud 

dilakukan oleh perusahaan penanaman modal. Tata cara perolehan tanah 

dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak yaitu melalui proses 

penurunan hak kemudian dilakukan peralihan hak atas tanahnya yang 

sudah sesuai dengan hak yang dibutuhkan oleh perusahaan, atau dengan 

cara penyerahan / pelepasan hak atas tanah kepada negara sehingga 

                                                           
 95Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 

dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 
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tanah tersebut berubah status menjadi tanah negara yang kemudian 

dengan berdasarkan pada kesepakatan sebelumnya bahwa tanah tersebut 

dimohonkan oleh perusahaan.  

 Perolehan tanah untuk keperluan tertentu khususnya untuk 

kepentingan pembangunan akan terkait beberapa instansi, karena akan 

melalui beberapa tahapan yang harus dilewati dari ijin prinsip, ijin 

lokasi, ijin mendirikan bangunan, dan lainnya. Setiap tahapan tersebut 

dituntut adanya koordinasi yang baik antar instansi yang berwenang. 

Pelaksanaan koordinasi dapat berlangsung baik secara vertikal maupun 

horizontal. Dalam perolehan ijin lokasi diperlukan adanya koordinasi 

antara pihak Pemerintah Kota dengan Kantor Pertanahan. Setelah 

memperoleh ijin lokasi perusahaan yang membutuhkan tanah baru dapat 

memperoleh tanahnya. Perolehan tanahnya dapat melalui pelepasan hak 

dan dapat juga secara langsung dengan para pemilik tanah dengan cara 

pemindahan hak secara pemohonan hak atas Tanah Negara.96 

b. Tanah Negara 

Menurut Adrian Sutedi, Tanah Negara adalah tanah yang tidak 

dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas 

tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku97.Pengertian tanah negara, 

menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pedaftaran Tanah adalah “Tanah Negara atau tanah yang 

                                                           
96Bakri, Muhammad, 2011, Hak  Menguasai oleh Negara (Paragdima Baru untuk Reforma 

Agraria), Universitas Brawijaya Press, Malang. 

 97Adrian Sutedi, Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai 

Permasalahannya, (Jakarta: Cipta Jaya, 2006), Hal.32. 
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dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan 

sesuatu hak atas tanah.”  

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria 

/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan 

Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Pemberian Hak Atas Tanah adalah 

penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara 

termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. 

Dasar Hukum Cara Memperoleh Tanah Negara sebagai berikut: 

kewenangan pemberian hak atas tanah dilaksananakan oleh Menteri 

Negara Agraria/Kepala BPN sesuai dengan ketentuan Pasal 13 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 

menyatakan bahwa “Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara 

umum”, sedangkan Pasal 14 menyatakan :  

“Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas 

tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala kantor 

wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten / Kotamadya.”  

 Selanjutnya dengan Terbitnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, 

yang merubah sebagian isi dari Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala 

BPN Nomor 3 Tahun 1999, dalam Pasal 4 huruf b menyatakan 

bahwa“Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai pemberian 
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Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak 

lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi).” 

c.    Tanah Hak  

 Tanah Hak adalah tanah yang sudah dilekati atau dibebani dengan 

suatu hak Atas Tanah. Hak-hak yang dimaksud adalah Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai.98 

2. Cara Memperoleh Tanah  

  Hak yamg dimaksud pada umumnya yaitu Tanah Hak ini diperoleh 

dengan cara Peralihan Hak. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur 

tentang peralihan hak yang berbunyi:  

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan 

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 

hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan 

akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

 

 Terkait dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan 

Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal Pasal 1 angka 1 

yang berbunyi “Perolehan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan 

tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau 

pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang 

                                                           
 98Ibid, h.27. 
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berhak”. Jadi, Tanah Hak dapat diperoleh juga dengan cara pelepasan hak 

atas tanah atau pembebasan tanah, pemindahan hak atas tanah, dan 

pencabutan hak atas tanah. 

 Pelepasan Hak Atas Tanah/Pembebasan. Tanah/Pengadaan Tanah 

Semua hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela kepada Negara. 

Penyerahan sukarela ini yang disebut dengan melepaskan hak atas tanah. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUPA, yang menyatakan bahwa: 

“Hak milik” hapus bila:  

a. tanahnya jatuh kepada Negara:  

1. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;  

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;  

3. karena diterlantarkan;  

4. karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.  

b. tanahnya musnah.” 

  Pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang 

semula diantara pemegang hak/menguasai tanah dengan cara memberikan 

ganti rugi. Kedua perbuatan hukum di atas mempunyai pengertian yang 

sama, perbedaannya pembebasan hak atas tanah adalah dilihat dari yang 

membutuhkan tanah, biasanya dilakukan untuk areal tanah yang luas, 

sedangkan pelepasan hak atas tanah dilihat dari yang memiliki tanah, 
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dimana ia melepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan pihak 

lain.99 

  Pelepasan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah merupakan 

2 (dua) cara untuk memperoleh tanah hak, dimana yang membutuhkan tanah 

tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.100 

Arie S. Hutagalung, berpendapat bahwa pelepasan hak atas tanah 

dilaksanakan apabila subyek yang memerlukan tanah tidak memenuhi 

syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang diperlukan sehingga 

tidak dapat diperoleh dengan jual beli dan pemegang hak atas tanah bersedia 

untuk melepaskan hak atas tanahnya.101 

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum merupakan pengganti Keputusan Presiden Nomor 55 

Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum, “Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 

adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas 

tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas 

dasar musyawarah”.  

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa pengertian Pelepasan hak 

atas tanah adalah suatu perbuatan hukum berupa melepaskan hubungan 

                                                           
 99Mudakir Iskandar Syah, Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum , 

(Jakarta: Jala Permata Aksara, 2007), Hal.10. 

 100Ibid. 

 101Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta: LPHI, 

2005), hal.152. 
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hukum yang semula terdapat antara pemegang hak dan tanahnya melalui 

musyawarah untuk mencapai kata sepakat dengan cara memberikan ganti 

rugi kepada pemegang haknya, hingga tanah yang bersangkutan berubah 

statusnya menjadi tanah negara.102 

Acara pelepasan hak wajib dilakukan dengan surat pernyataan 

pelepasan hak tersebut dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan 

sukarela. Oleh karena itu dasar hukum pelepasan hak atas tanah diatur 

dalam Pasal 27, 34 dan 40 UUPA dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.  

Pelepasan hak atas tanah tidak dapat dilakukan oleh pengadilan 

negeri, apalagi oleh pengadilan luar negeri. Pelepasan hak milik atas tanah 

dapat dilakukan dengan akta yang menyatakan bahwa hak yang 

bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya, secara notariil atau 

bawah tangan, yaitu dengan:  

1) Akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan 

melepaskan hak atas tanah(dalam hal ini Hak Milik), atau; 

2) Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang 

bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) 

yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang 

bersangkutan, atau; 

                                                           
 102Adrian Sutedi, 2009. Tinjauan Hukum Pertanahan, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.20. 
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3) Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang 

bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) 

yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

setempat. 

  Penentuan ganti rugi hendaknya melalui proses musyawarah dengan 

masyarakat yang akan tergusur. Akan tetapi, jika penentuan tersebut 

berlarut-larut, maka dapat ditunjuk tim independen untuk menilai harga 

ganti rugi yang layak. Pada prinsipnya tanpa adanya proses musyawarah 

antara pemegang hak atas tanah dan pihak/instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum tidak akan pernah terjadi atau terealisasi dalam 

implementasinya103. 

  Pengertian musyawarah menurut Pasal 1 ayat (10) dalam Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2006 menyatakan bahwa:  

“Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling 

mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta 

keinginan untuk mencapai kesepakatan menganai bentuk dan besarnya 

ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan 

tanah atas dasar kesetaraan dan kesukarelaan antara pihak yang 

mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang 

berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah”. 

 

  Proses atau kegiatan saling mendengar antara pihak pemegang hak 

atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah lebih bersifat kualitatif, yakni 

adanya dialog interaktif antara para pihak dengan menempatkan kedudukan 

yang setara atau sederajat.  

                                                           
 103Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Jakarta:Penerbit Republika, 2008. 
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  Dalam musyawarah yang pertama adalah adanya unsur 

kesukarelaan104, kedua sikap saling menerima pendapat atau keinginan yang 

didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan 

pihak yang memerlukan tanah dan unsur yang ketiga dari musyawarah 

adalah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti 

rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai 

dengan bunyi Pasal 1 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 

bahwa pengadaan tanah dilakukan melalui pelepasan atau penyerahan hak 

atas tanah. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah merupakan kegiatan 

melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah 

yang dikuasainya dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti 

rugi atas dasar musyawarah. 

  Memperhatikan pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas 

tanah tersebut seolah-olah yang aktif itu adalah pemegang hak atas tanah, 

yakni “melepaskan hubungan hukum hak atas tanah yang dikuasainya. 

Padahal faktanya, boleh jadi yang aktif dan harus proaktif adalah instansi 

pemerintah yang memerlukan tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah 

(PPT).  

  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa musyawarah dalam 

pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempunyai makna 

penting dalam dua hal. Pertama, menentukan dapat atau tidaknya pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dan kedua, menentukan 

                                                           
 104Ibid, h.68. 
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bentuk dan besarnya ganti rugi yang akan diterima oleh pemegang hak atas 

tanah. 

  Musyawarah dalam kontek pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum harus dipahami dan dikaitkan dengan kesepakatan sebagai salah satu 

syarat sahnya perjanjian sebagai mana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat 

yaitu :  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,  

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan,  

3. Suatu hal tertentu dan  

4. Suatu sebab yang halal.  

  Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif menyangkut 

subyek perjanjian. Dua syarat terakhir disebut syarat obyektif karena 

menyangkut obyek perjanjian. Sebuah perjanjian yang tidak memenuhi 

syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya salah satu atau para pihak dapat 

mengajukan permohonan bahwa perjanjian yang dibuatnya untuk 

dibatalkan. Sementara itu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif 

dapat dibatalkan demi hukum artinya dapat dibatalkan dengan sendirinya 

tanpa melalui permohonan untuk dibatalkannya suatu perjanjian.105 

  Mengenai batalnya perjanjian hal ini dapat diketahui dari ketentuan 

bunyiPasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Paksaan 

yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan 

                                                           
 105Subekti, 2014. Aneka Perjanjian. Buku cetakan kesebelas. Jakarta, Penerbit: PT Citra 

Aditya Bakti.   
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alasan untuk batalnya perjanjian, apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang 

pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak dibuat.” 

 

  Selanjutnya yang dimaksud dengan paksaan sesuai dengan bunyi 

Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah  

“Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga 

dapat menakutkan orang yang berpikiran sehat apabila perbuatan itu 

dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau 

kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan 

nyata.”106 

 

  Hal itu dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yaitu :  

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila 

tipu muslihatnya yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikia 

rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah 

membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. 

Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”  

 

  Kata sepakat tidak sah apabila pada kesepakatan itu mengandung 

penipuan. Demikaian prinsip dasar sahnya perjanjian. Dalam hal ini, 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga tidak akan tercapai kata 

sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan atau 

diperoleh dengan paksaan atau penipuan.107 

  Melengkapi pemaknaan yuridis dari musyawarah dalam pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum, Mahkamah Agung melalui putusannya 

nomor 2263/pdt/1993 merumuskan pengertian musyawarah sebagai 

perjumpaan kehendak antara pihak-pihak yang tersangkut tanpa rasa takut 

dan paksaan. Dalam yurisprudensi tersebut, prasyarat musyawarah adalah 

                                                           
 106Suharnoko. 2008. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus. Jakarta : Prenadamedia 

Group 

 107Op.cit, hal 178-179. 
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adanya perjumpaan kehendak antara pemegang hak atas tanah dan instansi 

pemerintah yang membutuhkan tanah dan adanya jaminan bagi pihak-pihak 

terlibat dalam musyawarah tersebut dari rasa takut, tertekan akibat paksaan, 

intimidasi, teror, apalagi kekerasan. 

  Landasan hukum penetapan ganti kerugian menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 15 Tahun 1975, Keputusan Presiden 

Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yaitu 

sama-sama atas dasar musyawarah. Adapun pengertian ganti rugi menurut 

Peraturan Pesiden Nomor 36 Tahun 2005 dalam Pasal 1 ayat (11) yaitu:  

“Ganti Kerugian adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat 

fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang 

mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang 

berkaitan dengan tanah, yang dapat memberikan kalangsungan hidup 

yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena 

pengadaan tanah”.  

 

  Istilah ganti rugi tersebut dimaksud adalah pemberian ganti atas 

kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas beralihnya haknya 

tersebut. Masalah ganti kerugian menjadi komponen yang paling sensitif 

dalam proses pengadaan tanah. Pembebasan mengenai bentuk dan besarnya 

ganti kerugian sering kali menjadi proses yang panjang, dan berlarut-larut 

(time consuming) akibat tidak adanya titik temu yang disepakati oleh pihak-

pihak yang bersangkutan.108 

                                                           
 108Sonny Djoko Marlijanto, ‘Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum (StudiPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Solo 

Di Kabupaten Semarang’ (2014). 

Availablefrom:https://www.researchgate.net/publication/319468116_PENERAPAN_ASAS_KES

EPAKATAN_DALAM_PENGADAAN_TANAH_BAGI_PEMBANGUNAN_UNTUK_KEPEN

TINGAN_UMUM [accessed Mar 02 2018]. 

https://www.researchgate.net/publication%20/319468116_PENERAPAN_ASAS_KESEPAKATAN_DALAM_PENGADAAN_TANAH_BAGI_PEMBANGUNAN_UNTUK_KEPENTINGAN_UMUM
https://www.researchgate.net/publication%20/319468116_PENERAPAN_ASAS_KESEPAKATAN_DALAM_PENGADAAN_TANAH_BAGI_PEMBANGUNAN_UNTUK_KEPENTINGAN_UMUM
https://www.researchgate.net/publication%20/319468116_PENERAPAN_ASAS_KESEPAKATAN_DALAM_PENGADAAN_TANAH_BAGI_PEMBANGUNAN_UNTUK_KEPENTINGAN_UMUM
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  Bentuk ganti kerugian yang ditawarkan seharusnya tidak hanya 

ganti kerugian fisik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti 

kerugian non fisik seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

yang dipindahkan ke lokasi yang baru. Sepatutnya pemberian ganti kerugian 

tersebut harus tidak membawa dampak kerugian kepada pemegang hak atas 

tanah yang kehilangan haknya tersebut melainkan membawa dampak pada 

tingkat kehidupan yang lebih baik atau minimal sama pada waktu sebelum 

terjadinya kegiatan pembangunan. 

  Adapun dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 12 

mengatur masalah ganti rugi diberikan untuk : Hak atas tanah, bangunan, 

tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dalam Pasal 13 

ayat (1) menerangkan tentang pemberian bentuk ganti rugi tersebut dapat 

berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali. Sedangkan dalam ayat 

(2) mengenai penggantian kerugian apabila pemegang hak atas tanah tidak 

menghendaki bentuk ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) 

maka bentuk kerugiannya diberikan dalam bentuk kompensasi berupa 

penyertaan modal (saham).  

  Untuk penggantian terhadap tanah ulayat yang dikuasai dengan hak 

ulayat dan terkena pembangunan maka dalam Pasal 14 Peraturan Presiden 

Nomor 36 Tahun 2005 ganti kerugiannya diberikan dalam bentuk fasilitas 

umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.  

 Dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang diberikan oleh instansi 

Pemerintah hanya diberikan kepada faktor fisik semata (vide Pasal 12 
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Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005). Namun demikian, seharusnya 

patut pula dipertimbangkan tentang adanya ganti rugi faktor-faktor non fisik 

(immaterial).  

  Kompensasi dalam rangka pengadaan tanah dibedakan atas: 

Kompensasi atas faktor fisik (materiil) meliputi penggantian atas: Tanah 

hak baik yang bersertipikat dan yang belum bersertipikat, tanah ulayat, 

tanah wakaf, tanah yang dikuasai tanpa alas hak yang dengan atau tanpa ijin 

pemilik tanah, bangunan, tanaman, benda-benda lain yang ada kaitannya 

dengan tanah. Sedangkan Kompensasi atas faktor non-fisik (immateriil) 

yaitu penggantian atas kehilangan, keuntungan, kenikmatan, manfaat/ 

kepentingan yang sebelumnya diperoleh oleh masyarakat yang terkena 

pembangunan sebagai akibat kegiatan pembangunan tersebut. 

  Dalam hal ini ganti kerugian hanya diberikan kepada orang-orang 

yang hak atas tanahnya terkena proyek pembangunan. Pada kenyataannya, 

masyarakat disekitar proyek tersebut juga terkena dampak, baik yang positif 

maupun negatif, seperti kehilangan akses hutan, sungai dan sumber mata 

pencaharian lainnya. Bentuk ganti kerugian komunal harus diperhatikan 

berdasarkan hukum adat komunitas setempat. Inventarisasi asset saja tidak 

mencukupi dan diusulkan untuk terlebih dahulu melakukan survai sosial 

ekonomi yang menyeluruh sebelum pembebasan tanah dilakukan. Perlu 

juga dikembangkan bentuk ganti kerugian dalam pola kemitraan jangka 

panjang yang saling menguntungkan antara pemilik modal (swasta) atau 

pemerintah dengan masyarakat pemilik hak atas tanah.  
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  Pada peraturan sekarang hanya ditentukan penggantian kerugian 

terbatas bagi masyarakat pemilik tanah ataupun penggarap tanah, berarti 

ahli warisnya. Ketentuan ini tanpa memberikan perlindungan terhadap 

warga masyarakat yang bukan pemilik, seperti penyewa atau orang yang 

mengerjakan tanah, yang menguasai dan menempati serta untuk 

kepentingan umum, masyarakat kontribusi dari pembangunan itu, serta 

rekognisi sebagai ganti pendapatan, pemanfaatan dan penguasaan hak 

ulayat mereka yang telah digunakan untuk pembangunan.  

  Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menentukan dasar dan 

cara perhitungan ganti kerugian/harga tanah yang didasarkan kepada nilai 

nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak 

(NJOP). Namun Perpres ini tidak memperhitungkan pemberian kompensasi 

untuk faktor non fisik. Adapun perhitungan kompensasi faktor fisik sebagai 

berikut: 

1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas109 harga tanah 

yang didasarkan atas nilai jual objek pajak atau nilai nyata/sebenarnya 

dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan 

berdasarkan penetapan lembaga/ tim penilai harga tanah yang ditunjuk 

oleh panitia dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai 

berikut : Lokasi dan letak tanah, Status tanah, Peruntukan tanah, 

kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

                                                           
 109Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta : LPHI 

2005), hal. 166. 
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atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, Sarana dan 

prasarana yang tersedia. Faktor lain yang mempengaruhi harga tanah, 

Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang 

bertanggung jawab di bidang bangunan, Nilai jual tanaman yang 

ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung-jawab dibidang 

pertanian. 

2) Dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur. Kesulitan yang 

dihadapi dalam perhitungan ganti rugi oleh lembaga/tim penilai dan 

tim panitia pengadaan tanah pemerintah kota dan kabupaten adalah 

adanya perbedaan harga pasar dan harga yang telah ditetapkan dalam 

nilai jual objek pajak (NJOP). Dalam berbagai kasus, sering terjadi 

harga tanah merupakan hasil musyawarah antara tim panitia 

pengadaan tanah yang meminta harga lebih tinggi dari NJOP.  

  Acara pelepasan hak atas tanah dapat digunakan untuk memperoleh 

tanah bagi pelaksanaan pembangunan baik untuk kepentingan umum 

maupun untuk kepentingan swasta. 

3. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Swasta 

  Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terdapat dua bentuk 

pengadaan tanah yaitu pengadaan tanah yang dilakukan untuk keperluan 

pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah atau 
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pemerintah daerah dan pengadaan tanah yang dilakukan bukan untuk 

keperluan pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh 

pemerintah atau pemerintah daerah, tetapi dilakukan oleh swasta. 

  Pengadaan tanah untuk kepentingn swasta adalah kepentingan yang 

diperuntukkan memperoleh keuntungan semata, sehingga peruntukan dan 

kemanfaatannya hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu bukan 

masyarakat luas. Sebagai contoh untuk perumahan, kawasan industri, 

pariwisata, lapangan golf dan peruntukan lainnya yang bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan semata. Jadi tidak semua orang bisa memperoleh 

manfaat dari pembangunan tersebut, melainkan hanya orang-orang yang 

berkepentingan saja. Pengadaan tanah untuk kepentingan swasta ini 

dilakukan secara langsung antara pemilik tanah dan yang membutuhkan 

tanah sesuai kesepakatan bersama.110 

  Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pengadaan tanah untuk 

kepentingan swasta adalah kepentingan yang diperuntukan memperoleh 

keuntungan semata sehingga peruntukan dan kemanfaatannya hanya 

dinikmati oleh pihak-pihak tertentu bukan masyarakat luas. Jadi tidak 

semua orang bisa memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut, 

melainkan orang-orang yang berkepentingan saja. 

a Dasar Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta 

  Peraturan-peraturan terkait dengan pengadaan tanah untuk 

kepentingan swasta antara lain Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan 

                                                           
 110Ibid, hal 168. 
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Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan 

Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 

tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan 

Dalam Rangka Penanaman Modal joncto Peraturan Menteri Agraria / 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. 

b Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta 

  Perolehan hak atas tanah di Indonesia dilakukan dengan melihat 

pada subyek juga pada kepentingan yang mendasarinya. Badan Hukum 

yang membutuh tanah tapi kepentingan yang mendasarinya adalah untuk 

kepentingan umum akan berbeda dengan perusahaan yang membutuhkan 

tanah dengan peruntukan sebagai penanaman modal atau yang bersifat 

profit oriented. Pada kegiatan perolehan tanah pada perusahaan dalam 

rangka penanaman modal diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan 

Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 

tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan 

Dalam Rangka Penanaman Modal joncto Peraturan Menteri Agraria / 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. 

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam rangka penanaman modal hanya dapat memperoleh tanah setelah 

yang bersangkutan mendapatkan izin lokasi. 



76 
 

  Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk 

memperoleh tanah yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan. 

Izin lokasi ini berfungsi pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk 

menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 

Izin lokasi ini diperlukan sebagai persyaratan dengan maksud untuk 

mengarahkan dan mengendalikan perusahan-perusahan dalam memperoleh 

tanah, mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan 

masyarakat banyak dan penggunaan tanahnya harus sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah serta dengan memperhatikan kemampuan fisik tanah 

tersebut. Pemberian izin lokasi ini berbeda dengan pemberian hak atas 

tanah. Izin lokasi hanya dipergunakan sebagai dasar atau prasyarat untuk 

mendapatkan atau memperoleh hak atas tanah. Dengan demikian, adanya 

izin lokasi tersebut tidak akan menghilangkan atau membatasi pelaksanaan 

hak atas tanah yang ada di wilayah yang telah ada izin lokasinya. Ini berarti, 

jika pemegang izin lokasi ingin mendapatkan hak atas tanah, maka yang 

bersangkutan harus melakukan pendekatan kepada pemegang hak atas 

tanahnya dalam waktu yang ditentukan dalam izin lokasi. 

  Perolehan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman 

modal, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti yang 

ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 joncto Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 9 Tahun 1999. Menurut ketentuan tersebut, perolehan hak 

atas tanah dapat dilakukan melalui proses permohonan hak jika tanah 
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tersebut berasal dari tanah negara, jual beli dan tukar menukar dengan syarat 

adanya kesesuaian atas kapasitas subyek pemegang haknya, ataupun 

melalui peralihan hak yang diawali dengan adanya perubahan hak terlebih 

dahulu ketika antara pemegang hak atas tanah dan penerima hak atas tanah 

tidak dijumpai adanya kesesuaian atas kapasitas subyek pemegang hak. 

  Sedangkan pengertian Penanaman modal adalah segala bentuk 

kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 

penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. 

Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Terkait dengan penanaman modal, 

bentuk penanaman modal diatur dalam Pasal 5, yaitu:  

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan 

usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau 

usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas 

berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah 

negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-

undang.  

  Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, 

Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang membutuhkan tanah 

untuk tempat melakukan kegiatan usaha, dapat memperoleh tanah yang 

berasal dari Tanah Negara ataupun Tanah yang telah dilekati hak-hak 
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tertentu seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 

Pakai. Cara memperoleh Hak atas tanah tersebut dilakukan dengan cara 

pemindahan hak atau cara penyerahan / pelepasan hak atas tanah dan dalam 

pelaksanaannya terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan. 

  Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri 

Negara Agraria. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994, 

yaitu “perolehan tanah dalam rangka pelaksanaan ijin lokasi dapat 

dilakukan melalui cara pemindahan hak atas tanah atau melalui penyerahan 

atau pelepasan hak atas tanah yang diikuti dengan pemberian hak”. 

Perolehan tanah tersebut hanya boleh dilaksanakan di lokasi yang telah 

ditetapkan di dalam izin lokasi, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 

Keputusan Menteri Negara Agraria. Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 21 Tahun 1994. 

  Tata cara permohonan hak atas tanah dalam hal ini Tanah Negara di 

awali dengan syarat-syarat bagi pemohon. Peraturan Menteri Agraria / 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan 

menentukan bahwa pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan hak 

milik atas tanah negara secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri 

melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak 

tanah yang bersangkutan.  

  Permohonan tersebut di dalamnya memuat keterangan mengenai 

pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan 
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data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah 

bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk 

bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang dianggap perlu. 

Menurut Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan 

bahwa:  

“Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan 

dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati 

secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.  

Sedangkan Tanah Hak dapat diperoleh dengan cara pelepasan hak 

atas tanah/pembebasan tanah, pemindahan hak atas tanah, dan pencabutan 

hak atas tanah. 


