
II.TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penguasaan Hak Atas Tanah

Hukum tanah nasional (sebagaimana diatur dalam UUPA) membedakan

antara hak-hak penguasaan atas tanah denga hak-hak atas tanah. Hak-hak

penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang masig-masing berisikan kewenangan,

tugas/kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu

denga bidang tanah yang di haki. Hak-hak penguasaan atas tanah yang berupa

hubungan perdata, seperti Hak Milik atas tanah dan ada yang berupa hubungan

hukum publik, seperti hak menguasai dari Negara.

Dasar hukum penguasaan tanah adalah:

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang telah dijabarkan dalam Pasal 2 Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu:

Ayat (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan
ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu
pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat.

Ayat (2) Hak menguasai dari Negara dalam ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 dan hal- hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memberi
wewenang untuk :

a) Mengatur dan menyelenggrakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruanng angkasa
tersebut.

b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi,
air, dan ruang angkasa.
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Ayat (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara
tersebut pada ayat (2) Pasal ini di gunakan untuk mencapai sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagian, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam mesyarakat dan Negara hukum Indonesia yang
merdeka berdaulat, adil, dan makmur.

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret

(biasanya disebut “hak”), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai

subjek atau pemegang haknya. Sebagai contoh dapat di kemukakan hak-hak atas

tanah yang disebutkan dalam ketentuan konversi UUPA.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 telah memperkaya ketentuan

Pasal 19 UUPA, bahwa :

1. Diterbitkannya sertifikat atas tanah, maka kepada pemliknya diberikan

kepastian hukum dan perlindungan hukum.

2. Di Zaman informasi ini maka kantor pertanahan sebagai kantor di garis depan

haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk suatu

bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan

pembangunan Negara dan juga bagi masyarakat sendiri informasi itu penting

untuk dapat memutuskan sesuatu yang di perlukan terkait tanah. Informasi

tersebut bersifat terbuka untuk umum. Artinya dapat diberikan informasi apa

saja yang diperlukan atas sebidang tanah untuk bangunan yang ada.

3.Untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan suatu hal yang

wajar.1

1A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 1999), hlm.2
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Penguasaan tanah meliputi hubungan antara individu (perseorangan),

badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat

hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah.

Hubungan tersebut di warnai oleh nilai-nilai atau norma-norma yang sudah

melembaga dalam masyarakat (pranata-pranata sosial).2

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan

atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang

dihakinya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang

merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur

pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum

Tanah.3

Hukum tanah Nasional mengatur penguasaan atas tanah dalam berbagai

dimensi.Berbagai macam kumpulan Hukum Tanah merupakan rangkaian yang

teratur mengenai aturan-aturan hukum tanah dan merupakan suatu sistem dalam

tata Hukum Tanah Nasional.Sistem menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad

Zein adalah susunan satu kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri,

tetapi membentuk satu kesatuan secara menyeluruh.4Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa bumi air dan ruang angkasa, termasuk

kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi

dikuasai oleh Negara tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang mana

2Dapat dilihat lebih lanjut pada:http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian
penguasaantanah.html, diakses pada tanggal 3 Juni 2015, pukul.08:10 WIB

3 Dapat di lihat lebih lanjut pada: hasyimsoska.blogspot.com/2011/05/-hak-hak-atas-tanah-
menurut-uupa-dan-PPhtml. di akses pada 8 juni 2015, pukul 08:52 WIB

4Badudu J.S dan Sutan Mohammad Zein, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Sinar
Harapan, 2001), hlm. 1377
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pemanfaatannya di kuasai oleh Negara, dimana hak-hak atas tanah dalam suatu

Negara telah ada pengaturannya dalam UUPA yakni meliputi:

1. Hak Bangsa Indonesia

Hak bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh para ilmuan hukum tanah

pada lembaga hukum dan hubungan hukum kongkret dengan bumi, air, dan ruang

angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak

bangsa sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi di atur dalam Pasal 1

ayat (1) sampai dengan (3)UUPA yang bunyinya sebagai berikut:5

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa
Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

3. Hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang
angkasa termasuk dalam ayat 2 Pasal ini adalah hubungan yang
bersifat abadi.

Subjek dari hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa

yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yaitu generasi-generasi terdahulu,

sekarang, dan generasi-generasi yang akan datang.Hak Bangsa meliputi semua

Tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.Tidak ada tanah yang

merupakan “res nullius“.6

2. Hak menguasai dari Negara

5 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta:Djambatan, 1997), hlm. 236
6res nullius (lat) barang atau benda tanpa ada pemiliknya ( kamus Hukum-Yan Pramadya

puspa)
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Hak menguasai dari Negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA

kepada lembaga hukum dan hubungan hukum kongkret antara Negara dan tanah

Indonesia.Hak menguasai dari Negara menurut Eddy Ruchat berarti dimiliki tetapi

pengertian tersebut memberikan wewenang kepada Negara sebagai organisasi

kekuasaan bangsa Indonesia untuk mengatur sesuai dengan Pasal2 yang bunyinya

sebagai berikut.7

1.) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-
hal sebagai yang di maksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan ala yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.

2.) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 Pasal ini memeberikan
wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggrakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkas.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang
angkasa.

3.) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut pada ayat
2 Pasal ini, di gunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan
makmur.

4.) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat
hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

3. Hak Ulayat

7 Eddy Ruchiat, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, (Bandung: Alumni,
1999) hlm. 10
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Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu

masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam

lingkungan wilayahnya.Sebagimana  telah kita ketahui wewenang dan kewajiban

tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan

dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk

hukumpublik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan

memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya.Hak

ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat

hukum yang berangkutan, baik yang sudah dihaki oleh sesorang maupun belum.

Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai “ Res Nulius “

umunya batas wilayah masyarakat hukum adat territorial tidak dapat di tentukan

secara pasti.8Hak ini diatur dalam Pasal 3 UUPA yang dimaksud hak ulayat

masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu

masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam

lingkungan wilayahnya. Menurut Boedi Harsono, Hak ulayat masyarakat hukum

adat dinyatakan masih apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:9

a. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum

adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.

b. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat

tersebut, yang disadari sebagai kepunyaan bersama para warganya.

8Boedi Harsono,…Ibid. hlm. 179.
9Dapat dilihat lebih lanjut pada: http://nandhadhyzilianz.blogspot.com/2013/12/hak-hak-

penguasaan-atas-tanah.html, diakses pada tanggal 21 Agustus 2015, pukul 22.00
WIB
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c. Masih ada penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga

masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari

sebagai pelaksana hak ulayat.

4. Hak-Hak atas Tanah

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat

diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia mapupun warga

negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik

badan hukum privat maupun badan hukum publik.10Pasal-Pasal UUPA yang

menyebutkan adanya dan macamnya hak-hak atas tanah adalah Pasal 4 ayat 1 dan

2, Pasal 16 ayat 1, dan Pasal 53. Hak-hak atas tanah yang di berikan kepada

perseorangan ataupun badan hukum yaitu:

a. Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah dan member kewenangan untuk

menggunakanannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang

tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu (Pasal 20)

b. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah Negara, selama

jangka waktu yang terbatas, guna perusahaan, pertanian, perikanan, dan

peternakan (Pasal 26)

c. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan diatas tanah Negara atau milik orang lain, selama janga waktu

yang terbatas (Pasal 35)

10Dapat dilihat lebih lanjut pada: http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/05/hak-hak-atas-
tanah-menurut-uupa-dan-PP.html , di akses pada tangga 22 Agustus 2015, pukul 17:08 WIB
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d. Hak Sewa adalah hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain

dengan membayar kepada pemiliknya uang sebagai sewa. Lembaga Hak

sewa untuk usaha pertanian diberi sifat sementara (Pasal 44 dan 53).

e. Hak Pakai adalah “nama kumpulan” dari hak-hak untuk menggunakan

dan atau memungut hasil dari tanah Negara atau tanah milik orang lain,

yang member wewenang dan kewajibang yang ditentukan dalam surat

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya

atau dalam perjanjian dengan pemik tanahnya, yang bukan gadai tanah,

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan ataupun

penggunaan tanah yang lain (Pasal 41)

f. Hak Gadai adalah hak dari yang disebut “Pemegang Gadai” untuk

mengguanakan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang

padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, tanah yang

bersangkutan tetap berada dalam penguasaan pemegang gadai ( penjelas

Umum UU 56/Prp 1960 tentang “ penetepan Luas Tanah Pertanian angka

9, dalam Boedi Harsono, ibid, kode H 2).

g. Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak untuk mengusahakan tanah pertanian

berdasarakan perjanjian antara pemiliknya dan seseorang atau sesuau

badan hukum, yang di sebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana

penggarap diperkenakan oleh pemilik untuk menyelenggrakan usaha

pertanian diatas tanah yang bersangkuatan, dengan pembagian hasilnya

antara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang di adakan

sebelumnya. (Undang-Undang Noor 2 Tahun 1960 tentang “Bagi Hasil”

Pasal 1, dalam Boedi Harsono, ibid, kode H 15).
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h. Hak Menumpang adalah hak adat, dengan ijin lisan dari pemiliknya,

mempunyai rumah diatas tanah milik orang lain, yang bukan hak guna

bangunan dan hak sewa. Pemegang hak menumpang tidak membayar

sesuatu kepada pemilik tanah, tetapi menuut anggapan umum ia wajib

membantu pemilik tanah melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan sehari-

hari. Hak menumpang hakikatnya merupakan “species” dari hak pakai.

2.2 Hutan dan Kehutanan

1. Pengertian

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia

tercermin dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UUPA yang menegaskan

mengenai Hak Menguasai dan Negara (HMN), sebagai organisasi kekuasaan

seluruh rakyat untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-

perbuatan hukum warga Negara yang menyangkut bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan konteks penguasaan dan

pengelolaan sumber daya hutan maka Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1999

tentang Kehutanan menyatakan” semua hutan diwilayah republik Indonesia

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Inti pengaturan kehutanan bahwa hutan sebagai sumber kekayaan alam

Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi

kekuasaan seluruh rakyat, dan digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan

dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia. Dalam pengertian ini hutan

“dikuasai” oleh Negara, tetapi bukanlah dimiliki oleh Negara, melainkan suatu

pengertian yang menandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang

dalam bidang hukum publiksebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2)

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan:11

“Penguasaan hutan oleh Negara tersebut memberikan wewenang kepada
pemerintah untuk (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan
dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, (b) menetapkan wilayah tertentu
sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan sebagai bukan hutan (c) mengatur daan
menteapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta
mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.”

Ideologi penguasaan seperti dimaksud dalam konstitusi yang dijabarkan

dalam perundang-Undangan diatas merupakan cerminan arti artikulasi nilai dan

norma serta konfigurasi hukum Negara yang mengatur penguasaan dan

pemanfaatan sumber daya hutan, atau merupakan ekspresi dari ideologi yang

memberi otoritas dan legitimasi kepada Negara untuk menguasai dan mengelola

sumber daya hutan dalam wilayah Negara.

2. Hak Pengusahaan Hutan

11Bambang EkoSupriadi, Hukum Agraria Kehutanan, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013),

hlm. 75
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Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam

suatu kawasan hutan produksi yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan,

pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan,

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas

kelestarian.12

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak

Pemungutan Hasil Hutan, diatur bahwa Hak Pengusahaan Hutanadalah hak untuk

mengusahakan hutan didalam suatu Kawasan Hutan yang meliputi kegiatan-

kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan

pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut

ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan

azas perusahaan.Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia Nomor

307//kpts-II/1999 Tentang Tata Cara dan Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan

dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah

hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi, yang

kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil,

pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

3.Pengelolaan Hutan

12Dapat dilihat lebih lanjut pada: http://pengertian-definisi.blogspot.co.id 2011/10/ pengertian
-hakpengusahaan- hutan-hph.html, di akses pada tanggal 3 september 2015, pukul : 20:51 WIB
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Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

mengatur bahwa pengelolaan hutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat

(2) huruf b, meliputi kegiatan:

a) Tata guna dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

b) Pemanfaatan hutan dan pengguanaan kawasan hutan

c) Rehabilitasi dan reklamasi hutan

d) Perlindungan hutan dan konservasi alam

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu

pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-

besarnya kemakmran rakyat.Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen

pengelolaan hutan harus memeperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi

dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu

harus melibatkan masyarakat pemerintah dan atau pemerintah daerah.13

Pengelolaan hutan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah secara

konseptual telah mendekati suatu fakta bahwa, pengelolaan hutan telah melalui

mekanisme yang benar.14 Menurut Hariadi Kartodiharjo15 pemisahaan antara

hutan sebagai bentuk fisik yang dapat dimiliki secara eksklusif dan hutan yang

memiliki fungsi tertentu yang tidak dapat dimiliki secara eksklusif. Hutan secara

fisik dapat di tentukan batas-batasnya secara eksklusif yang kemudian dapat di

13Muis Yusuf abdul, Tufik Muhammad Makarao, Hukum Kehutanan di Indonesia,
(Jakarta:Rieneka Cipta, 2011) hlm. 118

14 Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,

2009) hlm. 113
15Hariadi Kertodiharjo, Ekonomi dan Institusi Pengelolaan Hutan, Telah Kritis Lanjut

Analisis Kebijakan Usaha Kehutanan, (Bogor: Institute for development economic of agriculture
dan rural Areas (ideals), 2006) hlm. 8
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bagi-bagi luasanya dan dapat dialihkan hak pengusahaannya kepada pihak lain.

Pihak yang menerima hak dapat memanfaatkan hutan seperti kayu, rotan, getah,

dan lain-lain. Sebaliknya, manfaat hutan tidak langsung seperti pengendalian

erosi, penjagaan kesuburan tanah, penyerap karbon, dan lain-lain akan terus

berlangsung tanpa di kembalikan oleh kebijakan pengelolaan hutan.

Pasal 17 UU No. 41 Tahun 1999 mengatur bahwa pembentukan wilayah

pengelolaan hutan di laksanakan untuk tingkat: (a) Provinsi, (b) Kabupaten/Kota,

dan unit pengelolaan (ayat (1)). Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat

unit pengelolaan hutan di laksankan dengan mepertimbangkan karakteristika

lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi aliran sungai, social budaya, ekonomi,

kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas

administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan,

penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri ayat (3).

2.3 Pendaftaran Tanah

1. Pengertian

Pasal 1 huruf 1 PP No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran tanah adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,

dan penyajiaan serta pemeliharaan data fisiki dan data yuridis dalam bentuk peta

dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun serta hak-hak

tertentu yang membebaninya.

Pengertian pendaftaran tanah tersebut mengandung beberapa unsur-unsur:16

16Samun Ismaya,...Op. Cit. hlm. 93.
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a. Pendaftaran tanah di lakukan secara terus menerus.Pendaftaran tanah dilakukan

secara terus menerus termasuk setiap terjadinya perubahan atas tanah maupun

subjeknya harus di ikuti dengan pendaftaran tanah.

b. Adanya kegiatan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan pada dasarnya

meliputi:

1. Data fisik, yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batasnya dan

luasnya serta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

2. Data Yuridis, yaitu data mengenai nama hak atas tanah, siapa

pemegang haknya, peralihan dan pembebanannya.

c. Ada tujuan tertentu. Tujuan pendaftaran tanah ialah untuk menjamin kepastian

hukum (legal cadaster) dan kepastian hak serta tidak semata-mata bertujuan

sebagai dasar pemungutan pajak ( fiscal cadaster).

d. Kegiatan penerbitan sertifikat/alat bukti hak/ surat tanda buktu hak sertfikat

hak atas tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik

hak, yang dijilid diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam

buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang

dikuasakan olehnya.

2. Objek, asas, dan tujuan pendaftaran tanah

a. Objek pendaftaran Tanah menurut ketentuan Pasal9 Peraturan Pemerintah

Nomor. 24 Tahun 1997:

1) Bidang-bidang tanah yang di punyai hak milik, HGU, HGB, dan Hak pakai

2) Tanah hak pengelolaan

3) Tanah wakaf
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4) Hak milik atas satuan rumah susun

5) Hak tanggungan

6) Tanah Ulayat

7) Tanah Negara

b. Asas-asas pendaftaran tanah :

Dalam PP No. 24 Tahun 1997 ditentukan beberapa asas pelaksanaan pendaftaran

tanah yaitu: asas sederhana, terjangkau, muktahir, dan terbuka.

1) Sederhana dimaksudkan agar ketetuan-ketentuan pokok maupun

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang

berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah.

2) Aman dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu

diselenggrakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan

jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3) Terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan

golongan ekonomi lemah.

4) Mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya

dan kesinambungan dalam pemeliharaan data.

5) Terbuka dimaksudkan bahwa masyarakat dapat memeproleh keterangan

mengenai data yang benar setiap saat.

c. Tujuan pendaftaran tanah:

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang

bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum dari
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pada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya, siapa yang

punya beban yang ada diatasnya. Dengan terselenggranya pendaftaran tanah maka

pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah pula akan dapat mengetahui status

dan kedudukan hukum daripada tanah-tanah yang dihadapi, letak, luas, batas-

batas, siapa empunya, dan beban-beban apa yang ada di atasnya.

Recht kadaster atau kadaster hak adalah suatu kadaster yang dibentuk

dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak

atas tanah.Kegiatan dalamrangka recht kadaster meliputi pengumpulan keterangan

atau inventarisasi mengenai hak atas tanah, siapa pemegang haknya, hak-hak lain,

beban-beban lain yang ada di atas tanah, kegiatan dalam bidang teknis geodesi

berupa pengukuran dan pemetaan tanah untuk memperoleh kepastian letak, batas,

dan objek hak atas tanah. Pendaftaran hak atas tanah akan mengahsilkan :

1) Kepastian hak atas tanah

2) Kepastian subjek haknya

3) Kepastian objek haknya

4) Kepastian hukumnya

3.  Pelaksanaan pendaftaran tanah

Pokok-pokok penyelenggaran pendaftaran tanah dapat dilihat dalam ketentuan

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, an Pasal 8 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah. Pelaksanaan Pendaftaran tanah melputi kegiatan17 :

a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali (intial registration)

17 Samun Ismaya,…Op. Cit. hlm. 102
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Merupakan kegiatan pendaftaran yang di lakukan terhadap objek pendaftaran

tanah yang belum terdaftar PP No. 10/1961 dan PP No. 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilakukan mealui pendaftaran tanah

secara sistematik dan sporadik.

b. Pemeliharaan data tanah (maintenance)

Merupakan kegiatan pendaftaran tanah  untuk menyesuaikan data fisik dan data

yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, dafatar nama, surat ukur, buku

tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian. Data fisik,

merupakan keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan

rumah susun yang di daftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan

atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis, merupakan keterangan

mengenai sah dan status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang di

daftar, pemegang haknya, dan pihak lain serta beban-beban lain yang

membebaninya.

Sertifikasi tanah kawasan hutan di Desa Tanjung Agung ini, Badan

Pertanahan Nasional melakukan serangkaian proses sertifikasi melalui program

redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh

Negara dan telah ditegaskan menjadi objek Landreform yang diberikan kepada

para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan pemerintah Nomor 224 tahun 1961 yang bertujuan untuk

memeperbaiki keadaan social ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara

mengadakan pemabagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan

rakyat tani yang berupa tanah. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social hal

ini di jelaskan dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yakni penggunanan
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tanah harus disesuaikan keadaan dan sifatnya dan haknya, hingga bermanfaat bagi

kesejahteraan dan kemanfaatan bagi yang mempunyai maupun bermanfaat bagi

masyarakat dan Negara.

Landreform adalah sebuah upaya yang secara sengaja bertujuan untuk

merombak dan mengubah sistem agraria yang ada dengan maksud untuk

meningkatkan distribusi pendapatan pertanian dan dengan demikian mendorong

pembangunan peDesaan.

4. Tata Cara Pendaftaran Tanah Pertama kali

Prinsip utama pendaftaran hak atas tanah adalah untuk memfasilitasi

jaminan keamanan atas pemilikan tanah dan pemindahan haknya, mislanya

pembeli akan menikmati tanah dengan tidak ada gangguan oleh pihak lain. Prinsip

jaminan pendaftaran tanah dalah status hak memberikan jaminan dari ketelitian

suatu daftar, bahkan seharusnya memberikan ganti kerugian kepada siapapun

yang menderita kerugian.18 Pendaftarann tanah bersifat Rechkadaster yang

meliputi kegiatan: 1) pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, 2)

pendaftaran hak-hak tersebut 3) Pemberian sertifikat hak atas tanah yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat.19Hak-hak atas tanah telah menggambarkan

hak sesorang terhadap kepemilikan,20 harus terdaftar dalam pendafatran tanah.

Dalam sisitem pendafataran hak atas tanah, pencatatannya menguraikan suatu

18 Mark P. Thompson, Modern Land Law, (New York: Oxford University Press, 2001),
hlm. 88

19 J.B Daliyo dan kawan-kawan, Hukum Agraria I, ( Jakarta: Prehalindo, 2001), hlm. 80
20Margareth L. Baron, fundamental of busssines law, ( Australia : McGraw-Hill Book

Company Australis Pty Limited, 1992), hlm. 39
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ringkasan detail perbuatan terjadinya kepemilikan milik dan perubahannya, atau

lain transaksi yang mempengaruhi suatu hak milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan Pendaftaran

tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan

terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan

Pemerintah ini. PP No. 24 tahun 1997 ini membagi pendaftaran tanah menjadi dua

yaitu:

a. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah

suatu Desa/kelurahan.

b. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam

wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/kelurahan secara individual atau

missal.

Proses mendapatkan Sertipikat tanah dilakukan pendaftaran/

permohononan Sertipikat tanah pertama kali yaitu dengan cara konversi

(pengakuan hak/penegasan hak) dan pemberian hak.21 Konversi (pengakuan

hak/penegasan hak) adalah pembuatan dan/atau pembuatan Sertipikat tanah dari

21Dapat dilihat lebih lanjut pada : http://jalbisa.blogspot.co.id/2013/01/tata-cara-dan-
prosedur- pendaftaran.html, di akses pada tanggal 15 September 2015, Pukul 03:33 WIB
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tanah Hak Adat dijadikan/ dikonversi ke Sertipikat. Berikut merupakan tahapan/

tata cara pendaftaran tanah perama kali melalui konversi:

1) Tahap I Pemohon Daftar dan Bayar Pemohon Daftar ke BPN (Badan

Pertanahan Nasional) dan membayar administrasi yang telah ditentukan oleh

pihak BPN. Kemudian Pemohon akan memperoleh Kwitansi Bukti

Permohonan (BP) dari pihak BPN.

2) Tahap II Pengukuran, Pengukuran dilakukan dengan cara pemasangan patok

dan peta bidang pada tanah yang akan di sertipikatkan tersebut. Pemasangan

Patok dan Peta Bidang dilakukan oleh petugas BPN dan disaksikan oleh

Tetangga samping kanan kiri muka belakang tanah tersebut. Pendaftaran tanah

untuk pertama kali, sebelum di lakukannya pengukuran diperlukan

pengumpulan data fisik dan data yuridis. Untuk keperluan pengumpulan dan

pengolahan data fisik, pertama-tama dilakukan kegiatan pengukuran dan

pemetaan. Pengukuran dan pemetaan meliputi:22

a) pembuatan peta dasar pendaftaran

b) penetapan batas bidang-bidang tanah

c) pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta

pendaftaran.

d) Pembuatan daftar tanah.

e) Pembuatan surat ukur.

f) Pengumpulan Data fisik adalah keterangan mengenai letak tanahnya,

lokasinya, batas- batasnya, luasnya, bangunannya dan tanaman yang ada

22FX.Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah , (Bandarlampung: Universitas
Lampung, 2010). Hlm. 42
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diatasnya termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian

bangunan diatasnya sedangkan data yuridis dimaksudkan untuk

mengumpulkan data keterangan mengenai status hukumnya bidang tanah dan

satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, haknya apa, siapa

pemegang haknya, ada atau tidak adanya pihak lain.23

3) Tahap III Pengumuman Dua hal yang harus diumumkan, yaitu: Di bidang fisik:

menunjukkan ciri-ciri obyek tanah tersebut. Di bidang yuridis: menunjukkan

ciri-ciri subjek tanah tersebut. Pengumuman diumumkan selama 60 hari di

Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Ajudikasi, Kantor

Pertanahan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

4) Tahap IV Pembukuan Hak Apabila melewati waktu pengumuman tidak ada

keberatan/gugatan dari pihak dari manapun, maka pembukuan hak dapat

dilakukan. Tahapan Pembukuan Hak dilakukan oleh petugas BPN.

5) Tahap V Penerbitan Sertipikat Setelah Pembukuan Hak dilakukan, maka

Sertipikat Hak Atas Tanah dapat diterbitkan.

2.4 Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam kawasan Hutan

Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan diatur

dalamPeraturan BersamaMenteri  Dalam Negeri Republik Indonesia ( No. 79

tahun 20140, Menteri Khutanan Republik Indonesia (No. PB.3/Menhut-11/2014),

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (No. 17/PRT/M/2014), dan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (No. 8/SKB/X/2014) Tentang

23Dapat dilihat lebih lanjut pada: Http://www.academia.edu /6730934/
PendaftaranTanah , di akses pada tanggal 16-09-2015, pukul 12:02 WIB
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Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan

Hutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) :

1. Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang

berada dalam kawasan hutan yang terletak lintas Kabupaten-Kota

gubernur membentuktim IP4T.

2. Tim IP4T sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatas terdiri atas:

a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai ketua

merangkap anggota.

b. Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan dibidang kehutanan

sebagai serketaris merangkap anggota.

c. Unsur Balai pemantapan kawasan hutan sebagai anggota

d. Unsur dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di bidang

tata ruang sebagai anggota.

e. Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kota terkait sebagai

anggota.

f. Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.

g. Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan

dengan itu sebagai anggota.

Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan mengajukan

usulan mekanisme Peraturan BersamaMenteri  Dalam Negeri Republik Indonesia

( No. 79 tahun 20140, Menteri Khutanan Republik Indonesia (No. PB.3/Menhut-

11/2014), Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (No. 17/PRT/M/2014),

dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (No. 8/SKB/X/2014)
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Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam

Kawasan Hutan yaitu dengan cara:

1. Persiapan

a. Pembentukan Tim

Tim terdiri dari Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota. Tim

Provinsi untuk pengawasaan tanah yang berada dalam lintas Kabupaten/Kota,

sedangkan timKabupaten/Kota adalah untuk penguasaan tanah yang berada di

dalam suatu Kabupaten/Kota. Tim di ketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan

Wilayah Provinsi (untuk Tim Provinsi) dan Kepala Kantor Pertanahan(

UntukKabupaten/Kota). Sekertaris Tim adalah dinas unsur kehutanan pemerintah

Provinsi (untuk Provinsi) dan dinas urusan kehutanan (untuk Kabupaten/Kota)

dan anggotanya terdiri dari balai pemantapan kawasan hutan, dinas urusan tata

ruang, kantor pertanahan Kabupaten/Kota, camat/ pejabat yang di tunjuk, dan

kepala Desa atau lurah.

b. Inventarisasi di Desa/Kelurahan

1) Pemohon (orang-perorangan, instansi pemerintah, badan social

keagamaan) mengajukan permohonan kepada lurah/kepala Desa.

2) Kepala Desa melakukan inventarisasi penguasaan dan pemanfaatan

bidang tanah.

3) Desa/Kelurahan membuat sketsa bidang tanah.

4) Pemohon memasang tanda batas/patok di setiap bidang tanah.
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5) Desa/Kelurahan mengajukan permohonan pengeluaran penguasaan tanah

di dalam kawasan hutan kepada pemerintah Kabupaten/Kota (setelah

ditandatangani oleh lurah).

c. Kompilasi Data Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

1) Pemerintah Kabupaten/Kota menerima hasil inventarisasi 3 kegiatan

yang telah di lakukan oleh kantor Desa/kelurahan

2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan peta penggunaan tanah, saat ini

skala besar (apabila memungkinkan mengguanakan alat Drone) atau

Citra Satelit Resolusi Tinggi.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan peta kawasan hutan.

4) Pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan hak atas tanah.

5) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen ke Tim IP4T.

2. Pelaksanaan

a. Persiapan Lapang

1) Tim IP4T menerima permohonan pengeluaraan penguasaan tanah yang

berada dalam kawasan hutan oleh pemerintah Kabupaten/Kota

2) Melakukan Verifikasi ( Identitas pemohon, kelengkapan dokumen, peta

penggunaan tanah di lokasi, peta kerja)

3) Menyiapkan surat tugas dan SPD

4) Berkoordinasi dengan kepala Desa tentang kegiatan IP4T

b. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1) Membawa peta kerja

2) Melakukan pemetaan bidang-bidang tanah mengguanakan GNSS
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( Global Navigation satelit system)

3) Mengisi daftra isian surat penguasaan fisik bidang tanah (terlampir) bagi

yang penguasaan tanahnya lebih dari 20 tahun oleh yang bersangkutan

dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi, pemilik/penggarap bidang tanah

yang berbatasan serta di ketahui oleh kepala Desa/Lurah.

4) Mengisi daftar isian reforma agraris (terlampir) bagi yang penguasaan

tanahnya kurang dari 20 tahun.

5) Mengisi daftar isian untuk hutan kemasyarakatan, bagi yang tidak

memenuhi point c dan d.

c. Pengolahan dan analisa

1) Input data fisik dan yuridis ke Arc GIS

2) Pengisian atribut bidang-bidang tanah

3) Melakukan analisa data

3. Pelaporan

a. Perubahan batas kawasan hutan:

1) Tim IP4T melaporkan hasil IP4T kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota sesuai lampiran

2) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menandatangani surat hasil IP4T

menyerahkan ke kantor pertanahan Wilayah , lalu di serahkan kepada

kementerian kehutanan (cq. Ditjen Planologi)

3) Kementerian Kehutanan ( Ditjen Planologi Kehutanan) melakukan kajian

hasil laporan IP4T.

a) melaksanakan tata batas kawasan hutan
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b) menerbitkan SK perubahan batas kawasan hutan dan

diserahkan kepada kantor pertanahan wilayah.

b. integrasi perubahan kawasan dalam rencana tata ruang wilayah

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta pengguanaan

kawasan hutan yang ditetapkan oleh meteri kehutanan Republik Indonesia dan

dapat di laksanakan sebelum ditetapkannya revisi tata ruag wilayah. Revisi

terhadap rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan

setelah proses peninjauan kembali yang menghasilakan rekomendasi perlunya

dilakukan revisi.

c. Permohonan Hak

Kantor pertanahan dapat menerbitkan sertifikat melalui proses

penegasan/pengakuan dan pemberian hak yang sesuai dengan rencana dan tata

ruang wilayah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Pemberian hak melalui redistribusi tanah dilanjutkan dengan akses

reformnya ( Reforma Agraria).


