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Hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat, merupakan hak yang 
mutlak, eksklusif dan asasi secara individual. Hak milik atas tanah didasarkan 
pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, untuk 
selanjutnya disingkat UUPA. UUPA didasarkan pada hukum adat, Pancasila dan 
UUD 1945, serta menentukan hak menguasai negara atas tanah untuk tujuan 
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hak milik atas tanah merupakan hak yang 
terkuat, terpenuh dan turun-temurun, memiliki fungsi sosial. Berdasarkan Pasal 18 
UUPA, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak 
dan diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini dilaksanakan dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1961 mengenai pencabutan hak atas tanah dan benda-
benda yang ada diatasnya, tetapi pelaksanaannya tidak efektif.

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
umum diselenggarakan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan dilaksanakan dengan Peraturan 
Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip 
penghormatan terhadap hak-hak atas tanah dan kepastian hukum. Kaedah-kaedah 
dalam Perpres dan Peraturan Kepala BPN RI tidak mendasarkan prinsip 
penghormatan terhadap hak-hak atas tanah seperti : konsep dan kriteria 
kepentingan umum, penaksiran dan penetapan ganti rugi, musyawarah, lembaga 
konsinyasi dan penyelesaian sengketa. Kenyataannya, penerapan kebijakan 
tersebut menghadapi banyak kendala. 

Isu hukum dalam penelitian ini adalah : prinsip hak atas tanah dalam 
hukum pertanahan nasional; prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum; prinsip perlindungan hukum bagi pemilik tanah/pemegang 
hak dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Metode penelitian ini didasarkan pada karakteristik ilmu hukum dengan 
menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan 
konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan hukum.
Kata kunci : hak atas tanah, penghormatan, pengadaan tanah, pembangunan,  
kepentingan umum. 
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