
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanah Negara 

 

2.1.1 Pengertian Tanah Negara  

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai 

artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah negara 

bebas.Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun 

politik hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan telah tertuang dalam Pasal 

33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna 

dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara 

keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang 

kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk 

tingkatan yang tertinggi untuk: 

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut 

2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa.  

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
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Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

Pokok Agraria, terdapat dualisme atau bahkan pluralisme di bidang pertanahan 

baik mengenai hukumnya, hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah. Dualisme 

dalam hukum tanah bukan disebabkan karena para pemegang hak atas tanah 

berbeda hukum perdatanya melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku 

terhadap tanahnya.
1
  

 

Keadaan hukum tanah berstruktur ganda atau dualistik, dengan berlakunya 

bersamaan perangkat peraturan-peraturan hukum tanah adat yang bersumber pada 

hukum adat yang tidak tertulis yang berlaku bagi golongan pribumi dan hukum 

tanah barat yang pokok-pokok ketentuannya terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang merupakan hukum tertulis yang berlaku bagi 

golongan Eropa dan Timur Asing.  

 

Hukum tanah barat bersumber pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Berhubung dianutnya asas konkordasi maka Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata merupakan konkordan dari Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda yang 

menganut konsepsi individualistik, oleh karena bersumber pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, maka hukum tanah barat juga landasan konsepsinya 

individualistik. 
2
 

 

Konsepsi individualistik tersebut berpangkal dan berpusat pada hak individu atas 

tanah yang bersifat pribadi semata-mata. Hal tersebut tercermin pada rumusan hak 

individu tertinggi, yang dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

                                                           
1
 Boedi Harsono, Op.Cit. hlm. 60.  

2
 Bachtiar Effendie. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya. 

Cet.2. Bandung: Alumni, 1993. hlm.73 
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disebut hak eigendom. Hak eigendom sebagai hak individu tertinggi, sekaligus 

juga merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah 

barat.  

 

2.1.2  Syarat-Syarat Permohonan Pemberian Tanah Negara 

 

Syarat-syarat permohonan untuk hak milik adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian Tanah Negara dapat diberikan kepada: 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku yaitu: Bank Pemerintah, Badan 

Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Karena 

pemberian Hak Milik untuk badan hukum ini hanya dapat diberikan atas 

tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas 

pokok dan fungsinya.
3
 

 

2. Permohonan  

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, permohonan untuk memperoleh 

hak milik harus ditempuh sebagai berikut: 

a. Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis. 

b. Permohonan hak milik atas tanah negara memuat: 

1) Keterangan mengenai pemohon: 

                                                           
3
 Achmad Chulaemi, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam Hak Atas Tanah dan 

Pemindahannya, (Semarang: FH Undip, 1993), hlm. 89. 
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a) Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal 

dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/ suami dan 

anaknya yang masih menjadi tanggungannya. 

b) Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau 

peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan 

pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang 

penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak 

milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data 

fisik: 

a) Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, 

surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah 

dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, 

putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-

surat bukti perolehan tanah lainnya. 

b) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar 

Situasi sebutkan tanggal dan nomornya). 

c) Jenis tanah (pertanian/non pertanian) 

d) Rencana penggunaan tanah 

e) Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara). 

 

3. Prosedur Pemberian Tanah Negara 

Pemberian hak atas tanah adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama 
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atau suatu badan hukum.
4
 Berdasar 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. Tanah negara adalah tanah yang tidak 

dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5

 

 

Secara khusus untuk pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang 

telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah prosedur atau tata cara 

pemberian sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas 

Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Telah Dibeli oleh Pegawai Negeri dari 

Pemerintah. 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:  

“Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum”.  

Serta Pasal 14:  

“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 Provinsi atau Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kotamadia sebagaimana dimaksud dalam Bab II 

dan Bab III”.  

 

                                                           
4
 Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana, Jakarta . 2010. hlm. 27 

5
 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan ; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan 

Permasalahannya, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 5 
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Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

BPN Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak 

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka prosedur yang harus dilalui 

untuk meperoleh Hak Milik secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat 

(1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan 

Hak Pengelolaan yang menyatakan bahwa hak milik dapat diberikan kepada: 

a. Warga Negara Indonesia;  

b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:  

(1) Bank Pemerintah;  

(2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah. 

 

Permohonan Hak Milik tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor 

Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.  

a. Mengenai pemohon: 

1) Jika perorangan 

Blanko permohonan hak yang telah diisi pemohon harus dilampiri: 

a) Foto copy Kartu Penduduk 

b) Surat bukti kepemilikan tanah 

c) Surat pernyataan di atas segel atas penguasaan fisik atas tanah 

d) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Kelurahan 

e) Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta menunjukan aslinya 

f) Surat Ukur 
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g) Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan 

status tanah-tanahnya yang telah dimilik pemohon termasuk bidang 

tanah yang dimohon 

h) Surat Ijin Mendirikan Bangunan 

 

2) Jika badan hukum 

Blanko permohonan hak yang telah diisi pemohonharus dilampiri: 

a) Surat penunjukan dari Menteri (Sesuai PP Nomor 38 Tahun 1963 

tentang penunjukan Badan-badan hukum yang dapat mempunyai 

Hak Milik atas tanah) 

b) Foto copy Kartu Penduduk 

c) Akte pendirian badan hukum (dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia) 

d) Surat pengesahan badan hukum (dari Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia) 

e) Ijin lokasi 

f) Surat bukti perolehan tanah 

g) Surat Ijin Mendirikan Bangunan 

h) Foto copy SPPT-PBB tahun terakhir, serta menunjukan aslinya 

i) Rekomendasi surat persetujuan penanaman modal PMDN atau 

surat pemberitahuan persetujuan Presiden bagi PMA atau surat 

persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non PMA/PMDN 

b. Mengenai tanahnya 

1) data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan 

hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli 
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dari Pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, 

dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.  

2) data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB. 

 

2.1.3 Proses Penanganan dan Pemberian Tanah Negara 

 

Setelah semua berkas permohonan diterima, maka Kepala Kantor Pertanahan 

memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dari pihak 

pemohon hak atas tanah negara serta memeriksa kelayakan permohonan tersebut 

untuk dapat atau tidaknya diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
6
  

 

Apabila dalam hal tanah yang dimohon belum ada Surat ukurnya, Kepala Kantor 

Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah untuk melakukan pengukuran guna di terbitkannya gambar situasi bidang 

tanah yang dimohon. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi semua, kemudian 

permohonan Hak Milik tersebut diproses oleh panitia “A” yang terdiri dari: 

1. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah sebagai ketua merangkap anggota. 

2. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebagai wakil ketua 

merangkap anggota. 

3. Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebagai anggota. 

4. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah sebagai anggota. 

5. Kepala Desa/lurah sebagai anggota. 

6. Kepala Subsi Hak-hak Atas Tanah sebagai anggota. 

 

                                                           
6
 Boedi Djatmiko, Tanah Negara dan Wewenang Pemberiannya, www.tripod.com.  
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Adapun tugas dari Panitia “A” dalam pemberian hak milik antara lain:  

1. Mengadakan penelitian tentang kelengkapan berkas-berkas permohonan. 

2. Mengadakan peninjauan dan penelitian fisik secara langsung ke lapangan atas 

tanah yang dimohon. 

3. Meminta keterangan dari pemegang hak atas tanah yang dimohon. 

4. Menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW). 

5. Memberikan pertimbangan hak tersebut yang dituangkan dalam Risalah 

Pemeriksaan Tanah. 

 

2.1.4 Kewenangan dalam Pemberian Tanah Negara 

 

Kewenangan dalam pemberian tanah negara adalah sebagai berikut: 

1. Kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yaitu: 

a. Pemberian hak milik untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha 

(dua hektar). 

b. Pemberian hak milik untuk tanah non pertanian yang luasnya di atas 2000 

M2 - 5000 M2 (dua meter persegi). 

2. Kewenangan Kepala BPN Pusat yaitu: 

Pemberian hak milik untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5000 

M2. 

3. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yaitu: 

a. Pemberian hak milik atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua 

hektar). 
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b. Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 

2000 M2, kecuali mengenai tanha bekas Hak Guna Usaha. 

c. Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program 

transmigrasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah dan pendaftaran tanah 

secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara 

sistematik maupun sporadik. 

 

Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan 

dari pihak lain, maka dalam hal keputusan pemberian hak milik kewenangannya 

telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, setelah 

mempertimbangkan pendapat kepala Seksi Hak Atas Tanah atau pejabat yang 

ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, kemudian 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan Sutar Keputusan 

pemberian hak milik atas tanah negara yang dimohon dengan kewajiban tertentu. 
7
 

 

Berdasarkan Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, kewajiban penerima hak atas tanah 

adalah: 

1. Membayar Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan uang 

pemasukan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2002, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku 

                                                           
7
 Arie Sukanti Hutagalung. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Jakarta: Lembaga 

Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005. hlm.43 
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pada Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana sudah diganti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. 

2. Memelihara tanda-tanda batas untuk mencegah adanya perselisihan tentang 

tanda batas tanah pemohon.  

2. Menggunakan tanah secara optimal 

3. Pemohon harus menggunakan tanah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. 

4. Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah 

5. Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup, agar pemohon ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan baik yang ada di lingkungan Desa, 

Kecamatan, maupun yang ada di tingkat Kabupaten/Kota. 

 

2.1.5 Dasar Hukum Pemberian Tanah Negara 

 

Dasar hukum dari pemberian hak milik adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 1945  

 

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria.  

 

Pasal 20: 

(1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat 

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. 

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
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Pasal 21: 

(1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 

(2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai 

hak milik dan syarat-syaratnya. 

(3) Orang asing yang hilang kewarganegaraannya, setelah satu tahun hak 

milik harus dilepaskan. 

 

Pasal 22: 

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hak 

milik terjadi karena: 

a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan 

dengan peraturan Pemerintah. 

b. Ketentuan undang-undang  

 

Pasal 27: 

Hak milik hapus bila: 

(1) Tanahnya jatuh kepada Negara: 

(a) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 

(b) karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya 

(c) karena ditelantarkan 

(d) karena ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (2) 

(2) Tanahnya musnah 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

3 Tahun 1999 yang diperbarui dengan keluarnya peraturan Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan 

Pemberian Hak Atas Tanah Negara. 

 

5. Peraturan Pemerintah Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan 

 

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

Pasal 584 KUHPerdata: 

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, 

melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, 

karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat 

wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu 

peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh 

seseorang yang berhak bebas terhadap kebendaan itu” 

 

Pasal 1946 KUHPerdata: 

 “Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk 

dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu 

dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang” 

 

Pasal 1963 KUHPerdata: 

 “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang 

sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu 

piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik 

atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua 

puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selam tiga 

puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk 

mempertunjukkan alas haknya”  
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7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan 

Nasional 

8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di 

Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. 

9. Peraturan Perundangan lainnya maupun peraturan-peraturan daerah yang 

menyatakan tentang peraturan pertanahan. 

 

 

2.2 Hak Atas Tanah 

 

2.2.1 Pengertian Hak Milik 

 

Ketentuan tentang hak milik diatur dalam Pasal 20 – 27 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960. Dalam Undang-undang ini pengertian hak milik seperti yang 

dirumuskan pada Pasal 20 Ayat (1) adalah hak turun-temurun, terkuat, dan 

terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. 

Fungsi sosial disini berarti penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan 

dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat dan 

pemiliknya. 

 

2.2.2 Sifat-Sifat Hak Milik 

 

Adapun sifat-sifat hak milik adalah sebagai berikut: 

a. Turun-temurun, adalah hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup si 

pemilik akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya. 

b. Terkuat, adalah bahwa hak milik jangka waktunya tidak terbatas.  
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c. Terpenuh, adalah memberikan wewenang kepada pemilik tanah yang paling 

luas dibandinghkan dengan hak-hak lain, menjadi induk hak-hak lain, 

peruntukannya tidak terbatas karena hak milk dapat digunakan untuk pertanian 

dan bangunan.
8
 

 

Pemberian sifat hak milik tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang 

mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom 

menurut pengertian yang asli dulu. Kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud 

untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai 

dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang 

dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (paling).
9
 

 

2.2.3 Ciri-Ciri Hak Milik 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, ciri-ciri hak milik adalah 

sebagai berikut: 

a. Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang 

b. Hak milik dapat digadaikan 

b. Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain, melalui: jual beli, hibah, wasiat, 

tukar-menukar 

c. Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela 

d. Hak milik dapat diwakafkan  

 

 

 

                                                           
8
 Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta: Lembaga 

Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hlm.81. 
9
 Budi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Penerbit Universitas Trisakti, 

Jakarta, 2007,hlm. 63. 
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2.2.4 Pihak yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah Negara 

 

Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

yang dapat mempunyai hak milik adalah: 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 1963 yaitu: 

a. Bank-Bank Pemerintah 

b. Bank-Bank Negara, seperti Bank Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank 

Negara Indonesia. 

c. Koperasi Pertanian 

d. Badan-Badan Keagamaan 

e. Badan-Badan Sosial 

3. Orang asing atau yang hilang kewarganegaraannya, setelah satu tahun hak 

milik harus dilepaskan. 

 

2.2.5 Timbulnya Hak Milik 

 

Timbulnya hak milik sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 yaitu: 

1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat  

Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan pemerintah 

biasanya dengan jalan membuka tanah, artinya membuka hutan dijadikan 

lahan pertanian. Terjadinya hak milik menurut hukum adat sangat erat 

hubungannya dengan hak ulayat. Dalam hukum adat seseorang dapat 

membuka lahan dari hutan yang ada pada wilayah masyarakat hukum adat 
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dengan persetujuan dari kepala adat. Terjadinya hak milik dengan cara ini 

memerlukan waktu yang cukup lama dan tentunya memerlukan penegasan 

hukum yang berupa pengakuan dari pemerintah. 

 

2. Penetapan Pemerintah 

Menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan 

ketentuan undang-undang. Terjadinya hak milik karena pemerintah yaitu, 

pemerintah memberikan hak milik atas tanah berdasarkan perubahan dari 

suatu hak yang sudah ada. Sedangkan terjadinya hak milik karena ketentuan 

undang-undang dapat dilihat dari UUPA yaitu, pada Tanggal 24 September 

1960 pada saat diundangkannya UUPA, maka hak-hak atas tanah dapat diubah 

menjadi hak milik jika hak atas tanah tersebut telah memenuhi syarat-syarat 

untuk mempunyai hak milik menurut aturan dalam UUPA. 

 

2.2.6 Hapusnya Hak Milik  

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUPA Hak Milik dapat hapus oleh karena 

sesuatu hal, meliputi tanahnya jatuh kepada negara oleh karena:  

a. Pencabutan hak; (UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas 

Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya);  

b. Penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya; (Keppres Nomor 55 Tahun 1993 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)  

c. Diterlantarkan; (PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar);  

d. Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (2).  
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2.3 Kawasan Hutan Produksi 

 

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor: P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan 

Hutan, diketahui bahwa Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang 

mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.  

 

Kawasan hutan produksi sebagai suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan 

sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil 

hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Hutan ini 

ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola 

untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan 

diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan 

terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan di kawasan 

HPH sering dibalak secara berlebihan dan kadang ditebang habis. 

 

Menurut Pasal 1 angka (2) (3) dan (4) Peraturan Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor: P. 50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi 

Kawasan Hutan, Kawasan Hutan produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu hutan 

produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang 

dapat Dikonversi (HPK): 

1. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan 

perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. 

2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat 

dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas ini merupakan 

hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PERATURAN_MENTERI_KEHUTANAN_REPUBLIK_INDONESIA_Nomor_:_P._50/Menhut-II/2009_TENTANG_PENEGASAN_STATUS_DAN_FUNGSI_KAWASAN_HUTAN&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PERATURAN_MENTERI_KEHUTANAN_REPUBLIK_INDONESIA_Nomor_:_P._50/Menhut-II/2009_TENTANG_PENEGASAN_STATUS_DAN_FUNGSI_KAWASAN_HUTAN&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PERATURAN_MENTERI_KEHUTANAN_REPUBLIK_INDONESIA_Nomor_:_P._50/Menhut-II/2009_TENTANG_PENEGASAN_STATUS_DAN_FUNGSI_KAWASAN_HUTAN&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PERATURAN_MENTERI_KEHUTANAN_REPUBLIK_INDONESIA_Nomor_:_P._50/Menhut-II/2009_TENTANG_PENEGASAN_STATUS_DAN_FUNGSI_KAWASAN_HUTAN&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PERATURAN_MENTERI_KEHUTANAN_REPUBLIK_INDONESIA_Nomor_:_P._50/Menhut-II/2009_TENTANG_PENEGASAN_STATUS_DAN_FUNGSI_KAWASAN_HUTAN&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PERATURAN_MENTERI_KEHUTANAN_REPUBLIK_INDONESIA_Nomor_:_P._50/Menhut-II/2009_TENTANG_PENEGASAN_STATUS_DAN_FUNGSI_KAWASAN_HUTAN&action=edit&redlink=1
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Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan di 

mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan. 

3. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK): a) Kawasan hutan yang 

dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah 

masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau 

kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. b) Kawasan hutan 

yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi 

pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan. 

Kegiatan yang diizinkan untuk Hutan Produksi adalah untuk Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan alam (HPH) dan hutan tanaman (HTI). 

 

Untuk Hutan Produksi Terbatas karena pertimbangan kelerengan maka tidak 

diperbolehkan melakukan tebang habis (land clearing) untuk HTI biasanya HPT 

pengelolaannya dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Sedangkan Hutan 

Produksi Konversi aktivitas yang dilakukan lebih kepada penggunaan sektor non-

kehutanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


