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BAB II 

APAKAH TANAH ATAS NAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA 

TERMASUK BARANG MILIK NEGARA 

 

1. Pengaturan Badan Usaha Milik Negara 

 Pengaturan Badan Usaha Milik Negara saat ini sudah dibuat 

pengaturannya secara khusus ke dalam suatu Undang-undang, yakni UU Nomor 

19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dengan berlakunya Undang-

undang tersebut maka ketentuan Indische Bedrijvenwet (staatsblaad Tahun 1927 

Nomor 149) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU Nomor 

12 Tahun 1955, UU Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan 

UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi undang-

undang menjadi tidak berlaku.8 

 Memperhatikan sifat-sifat dasar usaha Badan Usaha Milik Negara, yakni 

memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, maka dalam 

Undang-undang tersebut Badan Usaha Milik Negara disederhanakan ke dalam 

dua bentuk saja yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk 

keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Perusahaan Umum (Perum) yang 

dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi 

                                                            
8 Alfin Sulaiman,  Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif 

Ilmu Hukum, P.T Alumni, Bandung, 2011, h.47. 
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kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 Dalam ketentuan Pasal 9 Undang-undang Badan Usaha Milik Negara 

dipertegas bahwa BUMN terdiri atas Persero dan Perum. Alasan lahirnya UU 

Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, disebabkan berbagai 

peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya masih belum memberi 

landasan hukum yang kuat didalam pengembangan badan usaha negara sejalan 

dengan perkembangan dunia korporasi. Selanjutnya, di dalam penjelasan umum 

Undang-undang Badan Usaha Milik Negara tersebut dikatakan lahirnya undang-

undang tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan peran BUMN dan 

mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang 

semakin terbuka dan kompetitif. Terhadap BUMN perlu ditumbuhkan budaya 

korporasi dan profesionalisme yang antara lain melalui pembenahan pengurusan 

dan pengawasannya yang didasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik (good corporate governance). 

 Pengertian Badan Usaha Milik Negara dalam ketentuan Undang-undang 

Badan Usaha Milik Negara diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang berisi: 

 Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan. 
 

Jadi, BUMN merupakan badan usaha negara yang modal usahanya baik 

seluruh maupun sebagian modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan secara langsung. 
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 Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Undang-undang Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 1 angka 

10 adalah: 

 Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal 
dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan 
penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan 
terbatas lainnya.  

  

 Selanjutnya, didalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut 

berbunyi: 

 Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadika penyertaan 
modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan 
pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara, tetapi pembinaan dan pengelolaannya didasarkan 
pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 

 

 Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara yang 

bersumber dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal kepada BUMN. 

Kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam BUMN melalui penyertaan modal 

tersebut tidak lagi dikelola berdasarkan sistem APBN yang mekanismenya diatur 

berdasarkan undang-undang, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan 

yang sehat. 

 Adapun maksud dan tujuan dari Badan Usaha Milik Negara berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Badan Usaha Milik Negara adalah: 

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 

b. mengejar keuntungan. 
c. menyelenggarakan keuntungan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 
banyak. 
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d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan 
oleh sektor swasta dan koperasi. 

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 
golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. 

 

 Lebih jelas akan dijabarkan maksud dan tujuan pendirian BUMN dalam 

Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003. Adalah sebagai berikut : 

Pertama, tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberikan sumbangsih 

bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan 

negara pada khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan 

pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan negara. 

Kedua, tujuan pendirian BUMN adalah untuk mengejar keuntungan. 

Meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, dalam 

hal-hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan umum. Persero dapat 

diberikan tugas khusus dengan memerhatikan prinsip-prinsip pengelolaan 

perusahaan yang sehat. Sedangkan untuk perum yang tujuannya menyediakan 

barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus 

memerhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 

Ketiga, tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan 

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai 

bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, 

setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat. 
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Keempat, tujuan pendirian BUMN adalah menjadi perintis kegiatan-

kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 

Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang 

dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, kegiatan tersebut belum dapat 

dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak 

menguntungkan. 

 Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 

bentuk Badan Usaha Milik Negara hanya dibagi ke dalam dua bentuk yaitu 

Persero dan Perum. Dalam Pasal 1 ayat (2) berisi: 

 Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN  
yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 
yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar 
keuntungan.  

 

 Perum dibedakan dengan perusahaan perseroan karena sifat usahanya. 

Perum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik 

pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan 

usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu perum perlu mendapat laba 

agar dapat hidup berkelanjutan. Penyertaan modal dalam Pasal 36 ini adalah 

penyertaan langsung perum dalam kepemilikan saham pada badan usaha yang 

berbentuk perseroan terbatas, baik yang sudah berdiri maupun yang akan 

didirikan. 

 Setiap tahun buku, perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba 

bersih untuk cadangan penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan 

mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal perum. Cadangan yang belum 
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mencapai jumlah 20% dari modal perum hanya dapat dipergunakan untuk 

menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain (Pasal 42 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003). 

Penggunaan laba bersih perum termasuk jumlah penyisihan untuk 

cadangan yang dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh menteri (Pasal 43 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003). Berdasarkan ketentuan ini, menteri 

dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk 

pembagian deviden kepada pemilik modal, atau pembagian lain seperti bonus 

untuk karyawan, cadangan dana sosial, dan lain-lain, atau penempatan laba bersih 

tersebut dalam cadangan perum yang, antara lain, diperuntukkan bagi perluasan 

usaha perum. 

 

1.1 Kekayaan Yang Dimiliki Pemerintah (Domain Privat) 

 Kekayaan Negara yang dimiliki Pemerintah dikategorikan menjadi dua 

kelompok, yaitu: “Kekayaan yang tidak dipisahkan dan kekayaaan yang 

dipisahkan”. Kekayaan yang tidak dipisahkan, yang disebut Barang Milik 

Negara/Daerah (BMN/D), terdiri dari barang yang diperoleh/dibeli atas beban 

APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lain yang sah yang meliputi 

barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai 

pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang -
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undang, dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan  yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap.9 

 Dasar hukum pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan 

mengacu pada Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang 

pelaksanaannya diatur dalam Peratura Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan 

Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004. Kekayaan yang 

dipisahkan, yang disebut investasi Pemerintah terdiri dari Penyertaan Modal 

Pemerintah (PMP) pada BUMN, Perseroan Terbatas lainnya, dan Badan Hukum 

Milik Pemerintah lainnya. Investasi Pemerintah dimaksud dapat bersumber dari 

APBN/D maupun bersumber selain dari APBN/D, misalnya hasil kapitalisasi 

cadangan dan kapitalisasi pinjaman.10 

 Dasar hukum pengelolaaan kekayaan Negara yang dipisahkan mengacu 

pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dan Undang-Undang No.1 tahun 2004 

yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan 

Investasi Pemerintah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-

Undang No.1 Tahun 2004.11 

 

 

                                                            
9 Denni Arif, http://www.djkn.depkeu.go.id/index.php/20070815146/Examples/kekayaan-

negara.html, Diakses Tanggal 18-03-2012 
10Edi Yulianto, http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/artikel/004.htm , Diakses Tanggal  

 18-03-2012 
11 Ardiansyah, http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-

negara.html , Diakses Tanggal 18-03-2012 
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1.2. Kekayaan Yang Dikuasai Negara (Domain Publik) 

 Kekayaan yang dikuasai Negara (domain publik) bersumber pada Pasal 33 

UUD 1945 meliputi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

 Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber pada Pasal 33 ayat 3 UUD 

1945 adalah Negara adalah badan penguasa atas barang negara dengan hak 

menguasai dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Instansi 

pengelolanya adalah instansi pemerintah departemen/LPND yang diberikan 

wewenang untuk itu. Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, Tambang oleh 

Departemen Sumber Daya Mineral dan Energi, Laut dan kekayaannya 

olehdepartemen Kelautan dan sebagainya. Pengaturan atas pengelolaan barang 

milik negara dalam ruang lingkup ini telah diatur dalam berbagai undang-

undang.12 

 Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 UUD 

1945 juga dapat kita cermati dalam putusan MK mengenai kasus-kasus pengujian 

undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi dalam 

pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU 

Sumber Daya Air menafsirkan mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan 

dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya 

merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad),melakukan 

                                                            
12 Ibid 
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pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan 

melakukan pengawasan (toezichthoundendaad).
13

 

 

1.3. Badan Usaha Milik Negara Selaku Badan Hukum 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa setelah diberlakukannya UU Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bentuk-bentuk Badan Usaha 

Milik Negara hanya dibatasi ke dalam dua bentuk saja, yakni Perusahaan 

Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). 

 Dalam ketentuan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara dikatakan bahwa:  

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang 
   

berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1  
 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

 

 Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Badan Usaha Milik Negara 

dikatakan bahwa terhadap BUMN Persero berlaku prinsip-prinsip perseroan 

terbatas. Kemudian, pengertian perseroan terbatas dalam Undang-undang 

Perseroan Terbatas, adalah merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan 

perjanjian. Hal ini membawa konsekuensi terhadap BUMN Persero adalah juga 

merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang tunduk pada 

ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

                                                            
13 Ibid 
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 BUMN Perum adalah juga BUMN yang berbentuk badan hukum. Dalam 

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan 

Bahwa: 

 Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh  
 
 status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang  
 

pendiriannya. 
 

Karena Persero dan Perum sebagai bentuk Badan Usaha Milik Negara 

yang diatur dengan undang-undang berbentuk badan hukum, sehingga Badan 

Usaha Milik Negara juga merupakan badan hukum. Hal ini dipertegas dalam 

Pasal 92 Undang-undang Badan Usaha Milik Negara yang berisi: 

“Perubahan bentuk badan hukum BUMN diatur dengan Peraturan  
 
Pemerintah”. 

 
 

2. Status Hak Atas Tanah Yang Tanda Buktinya Atas Nama Badan 

Usaha Milik Negara 

Didalam menjalankan usahanya BUMN sejatinya mendapatkan 

keuntungan atas usaha yang dijalankannya tersebut, lalu keuntungan tersebut 

dikelola secara mandiri oleh BUMN yang bersangkutan. Sebagai contoh  BUMN 

dapat menggunakan keuntungan yang diperoleh dengan membeli tanah sebagai 

perluasan lahan untuk menjalankan usahanya. Tanah yang dibeli BUMN dari hasil 

keuntungannya tadi bukan merupakan barang milik negara yang pembeliannya 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. 
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 BUMN Persero sebagai salah satu bentuk badan usaha yang tujuannya 

mencari untung adalah badan hukum yang terpisah dan memiliki tangung jawab 

yang terpisah pula, walaupun dibentuk dan modalnya berasal dari keuangan 

negara dan kerugian satu transaksi atau kerugian dalam badan hukum tersebut 

tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara karena negara telah 

berfungsi sebagai badan hukum privat dan terhadap badan hukum tersebut berlaku 

juga ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas. 

 Pengertian barang milik negara berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 dan 

angka 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Atas dasar pengertian tersebut lingkup barang milik negara disamping berasal dari 

pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

juga berasal dari perolehan lainnya yang sah.   

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengertian barang milik negara yang 

berasal dari perolehan lainnya yang sah diperjelas lingkupnya menjadi barang 

yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan 

perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

Dimana tidak termasuk dalam pengertian barang milik negara adalah 

barang-barang yang dikuasai dan dimiliki oleh : 

a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang 
sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada 
Pemerintah Daerah). 

b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri : 
 (1) Perusahaan Perseroan, dan 
 (2) Perusahaan Umum. 
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c.  Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah. 
 

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

yang dimaksud dengan: 

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
 
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

  

Berdasarkan status hukumnya tanah dibagi menjadi dua yaitu: 

1)  Tanah negara yaitu semua tanah yang langsung dikuasai oleh negara. 

2)  Bukan tanah negara atau disebut tanah hak, yaitu semua tanah yang dikuasai 

     orang atau badan hukum berdasarkan hak tertentu.14 

 Ketika seseorang atau badan hukum atau persekutuan hukum mendapat 

hak atas tanah, maka pada setiap pemegang ”hak” mendapatkan perlindungan 

hukum dari setiap ancaman yang datang kepadanya. Perlindungan itu diberikan 

oleh sebuah lembaga adat maupun lembaga lainyang dapat memberikan sanksi 

atas pelanggaran kejahatan terhadap hak atas tanah orang lain. Hal ini dapat 

dibuktikan dalam implementasi dalam masyarakat diberbagai daerah di Indonesia. 

Namun berhubung hukum tanah di Indonesia menghendaki adanya kepastian 

hukum (hak atas tanah) yang dibuktikan dengan adanya sertifikat, maka perolehan 

hak atas tanah dengan cara menurut Hukum Adat seperti dijelaskan diatas menjadi 

perolehan hak atas tanah tidak terjamin secara formal adanya kepastian “hak”. 15  

 Karena secara formal tidak ada bukti (administrasi) tetapi secara riil ada 

pemilik atau pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu dari pemahaman konsep 

                                                            
14 Suhariningsih, Tanah Terlantar, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2009, h.81. 
 
15 Ibid , h.84 
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:hak: yang telah diuraikan diatas maka bukti hak atas tanah berupa surat 

(sertipikat) memang dipelukan guna mendukung hak atas tanah yang dimiliki 

seseorang atau badan hukum secara materiil.16 

 Intinya bahwa semua hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian 

wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat 

sesuatu mengenai tanah yang di haki. “Sesuatu” yang boleh, wajib dan dilarang 

untuk diperbuat yang isi hak penguasaan itulah yang menjadi titik tolak pembeda 

diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Misal, 

hak atas tanah yang disebut dalam Pasal 28 dibatasi jangka waktu penggunaan 

tanahnya. Demikian juga HGB, Hak Tanggungan sebagai hak penguasaan atas 

tanah, juga berisi kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah 

yang dijadikan agunan. Hak penguasaan tanah oleh kreditur bukan untuk dikuasai 

secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera janji 

dan mengambil dari hasil seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas 

hutang debitor kepadanya.17 

 Dalam kenyataan diseluruh Indonesia tanah hak, baik berasal dari Hak 

Milik, HGU, HGB dan lain sebagainya yang dalam penggunaannya sampai 

menimbulkan konflik dan sengketa hak atas tanah berhubung adanya penelantaran 

tanah. Kondisi tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat, karena berdampak 

merugikan kepentingan rakyat banyak jika penelantaran itu dilakukan oleh 

perseorangan/badan hukum sebagai penerima hak. Terlebih penelantaran tanah 

dilakukan oleh pemerintah sendiri. 

                                                            
16 Ibid , h.85 
17 Ibid, h.86 
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 Seperti yang diketahui, bahwa dalam pemberian hak atas tanah oleh 

Negara kepada perorangan/badan hukum ini dimaksudkan agar masyarakat dapat 

menggunakan, mengusahakan tanah untuk mencapai kecukupan dibidang 

ekonomi, kesejahteraan atau kemakmuran. 

 Agar tujuan tersebut adapat tercapai, tentunya perlu dimengerti dan 

difahami oleh setiap subyek hukum baik itu pemerintah, perorangan maupun 

badan hukum bahwa setiap penguasaan atas tanah berisikan serangkaian 

wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat 

sesuatu mengenai tanah yang di haki. 

 Misalnya, Hak Milik, memberikan wewenang untuk menggunakan tanah 

yang di haki tanpa batas waktu penggunaan tanahnya. Demikian juga Hak Guna 

Usaha  memberikan wewenang menggunakan sesuai dengan peruntukannya 

(Pasal 28 UUPA), penggunaan dibatasi dengan ketentuan waktu.18  

 Setiap hak atas tanah berarti memberikan kewenangan kepada pemegang 

hak untuk mempergunakan tanah yang dihaki, dan ini merupakan kewenangan 

umum. Artinya semua pemegang hak mempunyai kewenangan itu. Namun setiap 

kewenangan itu ada batasnya, yang secara keilmuan diajarkan melalui ajaran 

penyalahgunaaan hak.19 

 Pembatasan dalam penggunaan hak dapat diketahui dari sifat dan tujuan 

daripada haknya. Misalnya, HGB tidak dipergunakan untuk usaha pertanian. 

Karena hak tersebut disediakan khusus bagi penyedia dan tempat kegunaan. 

                                                            
18 Ibid, h.126 
19 Ibid, h.127 
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Dengan demikian dapat kita pahami tentang adanya macam-macam hak atas 

tanah, dengan segala kewenangan yang dimilikinya, dan batasan kewenangannya. 

 

2.1. Hak-hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum 

 Hukum Agraria Nasional sebagaimana yang tertuang didalam Undang-

undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 telah mengatur antara lain 

mengenai hak-hak atas tanah. Pasal 16 UUPA menentukan hak-hak atas tanah 

yang mana saja yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, yaitu: 

1. Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, ialah: 
 a. Hak Milik. 
 b. Hak Guna Usaha. 
 c. Hak Guna Bangunan. 
 d. Hak Pakai. 
 e. Hak Sewa. 
 f. Hak Membuka Tanah. 
 g. Hak Memungut Hasil Hutan. 

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas 
yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang 
sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 

 
2. Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 

ayat 3, ialah: 
 a. Hak Guna Air. 
 b. Hak Pemeliharaan dan penangkapan ikan. 
 c. Hak Guna Ruang Angkasa. 
  

Manusia dan badan hukum adalah subjek hukum. Ditinjau dari Hukum 

Agraria Nasional maka yang dapat mempunyai hubungan dengan tanah yang 

sepenuhnya, dengan kata lain yang dapat mempunyai hak atas tanah secara penuh 

dan luas (semua macam hak) adalah warga negara Indonesia. Sedangkan yang 

bukan warga negara Indonesia hanya dibatasi hak pakai dan hak sewa saja. 

Mengenai badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
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berkedudukan hukum di Indonesia dapat mempunyai semua macam hak atas 

tanah kecuali Hak Milik terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh 

Pemerintah dengan Peraturan Perundang-undangan saja. 

 Siapa-siapa saja yang dapat menjadi subjek Hak Milik atas tanah itu, Pasal 

21 menentukan, yaitu: 

1. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 
2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai 

hak milik dengan syarat-syarat. 
3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak 

milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta perkawinan, 
demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan 
setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraanya 
wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak 
diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. 

 Jika sesudah jangka tersebut lampau,hak milik itu dilepaskan, maka hak 
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan 
ketentuan bahwa pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 

4. Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai 
kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak 
milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini. 

 
Jika pada Hak Milik yang dapat mempunyai hak tersebut terbatas pada 

seseorang warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh 

Pemerintah saja, maka Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan lebih luas, yaitu 

disamping warga negara Indonesia, juga badan-badan hukum yang didirikan di 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

 Dengan diberikannya kesempatan kepada badan-badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, sekaligus 

menyatakan bahwa badan-badan hukum yang perwakilannya ada di Indonesia 

tidak berkedudukan di Indonesia, tidak dapat mempunyai Hak Guna Usaha dan 

Hak Guna Bangunan. 
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2.2. Persoalan Sekitar Barang Milik Negara 

 Barang milik atau kekayaan negara yang dikelola baik oleh pemerintah 

pusat maupun daerah, mempunyai peran strategis. Entah barang tersebut bergerak 

atau barang tidak bergerak mempunyai nilai yang amat tinggi. Sayang, tak satu 

pun instansi dapat menyajikan data secara pasti, berapa sesungguhnya nilai aset 

tersebut. Pencatatan yang ada pada instansi pemakai barang sudah ketinggalan 

zaman karena nilai yang tercatat pada umumnya didasarkan atas nilai perolehan 

yang tentu tidak mencerminkan nilai sesungguhnya. Belum lagi permasalahan-

permasalahan lain di bidang pengelolaan aset negara ini seperti tidak jelasnya 

status hukum aset, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak mengikuti 

prosedur, tukar-menukar aset negara yang cenderung merugikan negara, 

pencatatan aset yang tidak tertib dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan aset 

negara. Permasalahan mengenai pengelolaan aset negara ini harus segera 

ditertibkan. Hal ini sejalan dengan kehendak UU No 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang pada hakikatnya bertujuan mewujudkan tertib 

administrasi pengelolaan Keuangan Negara yang mencakup baik uang dan barang. 

Dalam perjalanan sejarahnya, tertib pengelolaan uang jauh lebih maju bila 

dibandingkan dengan tertib pengelolaan barang milik negara. Mengapa masih 

ketinggalan?20 

                                                            

20 I Ketut Wirya, (Pemerhati Masalah Barang Milik Negara), Persoalan sekitar barang  

milik negara, Kedaulatan Rakyat, 1 November 2004. 
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Pertama, belum validnya data tentang aset negara sehingga pemerintah 

sulit menyusun suatu neraca keuangan. Kedua, sistem pengaturan pengelolaan 

aset yang tidak seragam dan kalaupun ada beberapa pedoman dari Menteri 

Keuangan selaku kuasa pembina umumnya sering tidak ditaati. Ketiga, berbagai 

konflik kepentingan yang berhubungan dengan pemanfaatan aset yang pada 

umumnya lebih cenderung merugikan negara. Keempat, belum efektifnya peran 

lembaga pengawas termasuk peran DPR dan DPRD.21 

Pengaturan pengelolaan barang milik negara sebelum berlakunya UU No 

17 Tahun 2003 dan UU No 1 Tahun 2004, masih tersebar berbagai instrumen 

hukum baik itu dalam bentuk Keppres, Inpres, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

dan berbagai keputusan Menteri Keuangan. Dengan ditetapkannya UU No 17 

Tahun 2003 dan juga UU No 1 Tahun 2004 para pengelola barang milik negara 

diharapkan akan mempunyai landasan hukum yang lebih integral dalam 

pengelolaannya.22 

Berbagai prinsip pokok dalam UU No 17 Tahun 2003 dalam kaitan 

dengan pengelolaan barang milik negara, antara lain, menyatakan bahwa 

kekayaan negara atau daerah adalah bagian dari cakupan keuangan negara (pasal 2 

huruf g). Kekayaan negara atau daerah harus dikelola secara tertib berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, 

transparan dan bertanggung jawab (pasal 3 ayat 1). Kekuasaan pengelolaan 

kekayaan negara ada pada presiden (pasal 6) yang dilimpahkan kepada menteri 

                                                            
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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keuangan sebagai wakil Pemerintah dalam hubungan kekayaan negara yang 

dipisahkan. Menteri teknis atau pemimpin lembaga selaku pengguna barang. Dan, 

gubernur, bupati atau walikota dalam kaitan dengan kepemilikan kekayaan 

daerah.23 

Pemerintah pusat dapat melakukan penjualan atau privatisasi perusahaan 

negara (BUMN) setelah mendapat persetujuan DPR, demikian pula pemerintah 

daerah setelah mendapat persetujuan DPRD (Pasal 24 ayat 5 dan 6). Ketentuan 

mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD 

diatur dalam UU Perbendaharaan Negara (Pasal 29). Dengan demikian hal 

pengelolaan kekayaan negara ada juga yang diatur dalam UU No 1 Tahun 2004.24 

Bagaimana peran pengawasan dari DPR/DPRD pada proses 

pemindahtanganan barang milik negara atau milik daerah, sebagaimana diatur UU 

No 1 Tahun 2004? Kewenangan pengawasan DPR/DPRD dalam kaitan 

pemindahtanganan itu sangat dibatasi. Hal ini terlihat dalam rumusan pasal-pasal 

45 ayat (2), pasal 46, pasal 47. Wewenang DPR/DPRD dalam hal ini adalah 

memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan tergantung dari hasil kajian 

atau penelaahannya.25 

Apakah wewenang DPR/DPRD cukup efektif terutama dalam peran 

sebagai lembaga pengawas eksekutif dalam proses pemindahtanganan barang 

milik negara dan milik daerah, dapat dilihat misalnya kewenangan DPR/DPRD 

                                                            
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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oleh UU No 1 Tahun 2004 sesungguhnya dibatasi. Pertama, hanya terhadap 

proses pemindahtanganan barang milik negara atau milik daerah yang sudah tidak 

diperlukan lagi dalam pelaksanaan tupoksi kementerian, lembaga, pemda berikut 

satuan kerjanya. Kedua, wewenang tersebut dibatasi hanya untuk tanah dan 

bangunan (barang tidak bergerak) sesuai pasal 46 ayat (1) huruf a. Ketiga, 

wewenang mengawasi proses pemindahtanganan barang tidak bergerak. Tanah 

dan bangunan tersebut ternyata dipangkas lagi oleh pasal 46 ayat (1) huruf b.26 

Hal ini berarti bahwa pengawasan DPR/DPRD terhadap proses pemindah 

tanganan aset negara atau daerah yang berupa tanah atau bangunan dengan alasan-

alasan yang diatur di dalam pasal 46 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan 5 

menjadi tidak berlaku lagi sehingga wewenang DPR/DPRD yang diatur dalam 

pasal 45 ayat (2) dan pasal 46 ayat (1) huruf a menjadi tak berarti. Padahal kita 

semua mengetahui dari pengalaman selama ini terjadi banyak kasus dalam 

ruislaag atau tukar-menukar aset negara, penjualan aset negara, dll, karena 

kurangnya pengawasan. Justru pengawasan terhadap pengelolaan aset negara ini 

oleh DPR/ DPRD sangat penting mengingat aset tersebut merupakan salah satu 

dari dua sisi mata uang keuangan negara, yaitu uang dan barang.27 

Jika begitu halnya, makna hakiki perumusan pasal 45 ayat (2) jo pasal 46 

ayat (1) huruf a dalam kaitan peran DPR/DPRD sebagai lembaga pengawas, 

sesungguhnya menjadi bias. Dengan kata lain, fungsi pengawasan menjadi tidak 

efektif. Tentang barang milik negara selain tanah dan atau bangunan, UU No 1 

                                                            
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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Tahun 2004 menetapkan bila nilainya lebih Rp 100 miliar harus mendapat 

persetujuan DPR (pasal 46 huruf c). Akan tetapi, bila pemindahtanganan itu, 

selain tanah dan atau bangunan bernilai lebih dari Rp 10 miliar s.d Rp 100 miliar 

baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden. Bila hanya s.d Rp 10 

miliar cukup izin menteri keuangan.28 

Begitu pula pengawasan DPRD terhadap pemindahtanganan barang milik 

daerah terutama tanah dan atau bangunan juga menjadi tidak efektif karena 

pengaturan yang sama seperti halnya pengaturan terhadap barang milik negara. 

Perumusan pasal 45 ayat (2) jo pasal 46 ayat (1) huruf a jo pasal 47 ayat 1 huruf a 

mengenai peran pengawasan DPR/DPRD terhadap proses pemindahtanganan 

barang milik negara atau milik daerah dikebiri sendiri oleh pasal 46 ayat 1 huruf b 

dan pasal 47 ayat (1) huruf b UU No 1 Tahun 2004. Permasalahan yang timbul 

lebih lanjut adalah siapa atau lembaga mana yang berwenang memberi izin bila 

ada pemindahtanganan barang berupa tanah atau bangunan dengan alasan-alasan 

seperti tersebut pada pasal 46 ayat (1) huruf b jo pasal 47 ayat (1) huruf b? Tidak 

ada penjelasan lebih lanjut.29 

Mungkin akan diatur dalam PP sesuai perintah pasal 49 ayat (6) UU No 1 

Tahun 2004. Apabila diatur dalam PP,  lebih cenderung mengatakan bahwa 

wewenang tersebut akan berada pada lembaga eksekutif (dalam hal ini Menteri 

Keuangan sebagai Kuasa Pembina Umum barang milik negara). Artinya, 

masalah-masalah yang krusial dalam proses ruislaag, penjualan aset-aset negara, 

                                                            
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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kemungkinan besar tetap bisa terjadi karena prosesnya tidak diawasi oleh 

DPR/DPRD.30 

Mengapa UU No 1 Tahun 2004 menetapkan peran DPR/DPRD dalam 

kaitan pengawasan proses pemindahtanganan barang milik negara atau daerah? 

Mungkin saja pihak pemerintah sebagai pengusul RUU Perbendaharaan Negara 

(waktu itu) sengaja tidak menghendaki peran DPR/DPRD terlalu detail dalam 

proses penghapusan barang milik negara atau daerah untuk tindak lanjut dijual, 

dipertukarkan (ruislaag), dihibahkan, dijadikan penyertaan modal pemerintah, dll. 

Mengingat peran DPR/DPRD yang begitu intens dalam penyusunan 

APBN/APBD sehingga waktu pembahasan dengan DPR/DPRD relatif lama dan 

mengakibatkan penyelesaian dokumen-dokumen anggaran menjadi terlambat. 

Trauma ini mungkin menghantui pihak eksekutif dalam kaitan pemindahtanganan 

barang milik negara atau daerah. 31
 

 

2.3. Asset PT. BUMN (Persero) Bukan Termasuk Kekayaan Negara 

  

 Pasal 1 ayat (2) UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, 

adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam 

saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar 

keuntungan. Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap Persero berlaku segala 

                                                            
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang  Perseroan Terbatas.32 

 Undang-undang BUMN bersifat khusus (lex-spesialis) sehingga 

pengelolaan asset BUMN, termasuk piutang BUN, harus didasarkan pada prinsip-

prinsip korporasi. Penafsiran itu senada dengan fatwa MA Nomor 

WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang revisi atas PP Nomor 

14 Tahun 2005 yang berkaitan dengan pengelolaan piutang BUMN.33 

 Menurut fatwa MA itu, piutang BUMN bukan termasuk piutang negara, 

karena asset BUMN tidak lagi tergolong sebagai asset negara. berdasarkan fatwa 

MA itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menerbitkan PP Nomor 

33 Tahun 2006 tentang revisi atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang tata cara 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Sesuai PP Nomor 33 Tahun 2006, maka 

sejak 6 Oktober 2006 penelolaan piutang BUMN tidak lagi ditangani PUPN, 

tetapi cukup ditangani setiap BUMN.34 

 Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan 

hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu 

Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang 

terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), 

dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai 

Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota 

                                                            
32 Erman Rajagukguk,  Pengertian Keuangan Negara dan kerugian Negara, disampaikan 

pada diskusi publik Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006. 
 
33Serfianto DP dan Iswi Hariyani, Bisakah BUMN Dipailitkan,Media Indonesia, 10 

September  2007. 
34 Ibid. 
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Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan 

Hukum terpisah dari kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi.35 

 BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan Hukum. Pasal 35 ayat 

(2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukmum sejak diundangkannya 

Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. 

 Berdasarkan Pasal 7ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas, BUMN Persero memperoleh status Badan Hukum setelah 

akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum 

dan HAM). 

 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kekayaan BUMN Persero maupun 

kekayaan BUMN Perum sebagai Badan Hukum bukanlah kekayaan Negara.36 

 Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perumusan mengenai keuangan 

Negara dalam penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak 

Pidana Korupsi yang menyatakan: 

 “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam 
bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya 
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 
(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat 
lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 
(b) berada dalam penguasaaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan 
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasa, badan hukum dan 
perusahaan yang menyertakanmodal negara, atau perusahaan yang menyertakan 
modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”  
 

                                                            
35 Erman Rajagukguk, Loc.cit 
36

 Ibid, h.3 
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37 

 

 

 Maksud “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, 

bukan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.37 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN: 
 
menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan. 
 

Penjelasan pasal 4 ayat (1) Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah 

pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk 

dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan 

dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

Asset BUMN bukan merupakan Kekayaan Negara karena modal BUMN 

berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan (sumber lain dari APBN/APBD, 

misalkan hasil kapitalisasi cadangan dan kapitalisasi pinjaman.) 

Namun apabila modal BUMN berasal dari APBN/APBD maka aset 

BUMN tersebut dikategorikan sebagai kekayaan negara. 

Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2010 yang tidak termasuk obyek 

penertiban adalah tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun 

tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus sebagai Barang Milik 

Negara/Daerah. Karena modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisah 

maka kekayaan BUMN bukan berstatus Barang Milik Negara/Daerah.  

 

                                                            
37 Ibid. 
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