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ABSTRACT 

LEGAL PRINCIPLES ON ACQUISITION OF LAND RIGHTS FOR HOUSING 
DEVELOPMENT  

In the context of housing development, an acquisition of land rights is required. Within 
the regulations concerning the acquisition of land rights, it is found an inconsistency in 
the use of legal concepts. The respected inconsistency refers to concept of pembebasan 
tanah, penyediaan tanah, perolehan tanah, pengadaan tanah and pencabutan hak atas 
tanah. Referring to such inconsistency, therefore, it is urgent to perform diligent research 
on which legal concept is appropriate and correct to be employed. The research is 
necessary to bring the legal certainty. Regulations concerning the acquisition of land 
rights must clear, consistent in employing concepts, and base on legal principles which 
applied and obeyed universally. Regarding to the result of this research, it is shown there 
are three principles on acquisition of land rights which applied and obeyed universally, 
namely (1) the principle of respect to the land rights, (2) the principle of legal certainty, 
(3) the principle of public participation in the acquisition of land rights. Furthermore, 
among the various legal concepts on the acquisition of land rights above mentioned, the 
most appropriate concept employed is  perolehan hak atas tanah. The application of such 
concept is based on the relationship between the state and the land. On the basis of such 
relationship, there is land which identified as “land state” (land owned by state) and land 
which identified as “land with title right”.Legal concept of perolehan hak atas tanah can 
be applied both to land state and land with title right. Upon land state, the acquisition can 
be processed firstly through waving rights and continued by filing the proposal of 
acquiring the rights. Upon the land with title right, the acquisition can be pursued by 
transferring the rights by means of purchase or exchange transaction. Legal principles 
applied in housing development and construction is (1) the principle of environmental 
oriented, (2) the principle of compliance to side-plan, and (3) the principle of community 
participation. Those principles already implant within the regulations in housing sector. 
Meanwhile, the legal principle on  acquisition of land rights which are not yet 
internalized within the regulations in housing sector is the principle of legal certainty.  
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 RINGKASAN  

 
Dalam rangka pembangunan perumahan diperlukan kegiatan perolehan hak atas tanah. 
Dalam praktik sering kali dijumpai kasus-kasus yang terkait dalam rangka perolehan hak atas 
tanah tersebut antara lain berkaitan dengan masalah izin lokasi, sengketa antara pengembang 
dengan masyarakat disekitarnya dan lain-lain. Selain itu dalam peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kegiatan perolehan hak atas tanah tidak terdapat adanya 
keseragaman dalam penggunaan konsep hukum, bahkan antara konsep yang satu dengan 
yang lain didefinisikan dengan definisi yang sama dan ada pula yang berbeda. Konsep-
konsep tersebut antara lain konsep pembebasan tanah, penyediaan tanah, perolehan tanah, 
pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah. Dengan keluarnya Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas 
dikemukakan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada 
kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, 
teknik penulisan, maupun pengerjaannya. Selain itu di dalam peraturan perundang-undangan 
yang sama tidak dibenarkan menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan 
satu dan menggunakan satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. Untuk itu maka 
perlu kajian mengenai konsep hukum apa yang tepat digunakan demi memberikan kepastian 
hukum dalam perolehan hak atas tanah. Selain diperlukan perangkat hukum yang jelas, dan  
konsisten dalam penggunaan konsep, peraturan perundang-undangan juga harus didasarkan 
pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal.  Tujuan dari penulisan disertasi ini 
adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam serta menemukan 
tentang prinsip yang umum yang lazim ada dalam perolehan hak atas tanah serta untuk 
mengetahui dan menganalisis secara mendalam konsep hukum dalam perolehan hak atas 
tanah dalam pembangunan perumahan, dan selanjutnya menemukan konsep hukum apa yang 
tepat digunakan, kedua menemukan prinsip-prinsip yang ada dalam pembangunan 
perumahan dan ketiga untuk mendapatkan suatu temuan tentang prinsip-prinsip hukum dalam 
perolehan hak atas tanah yang telah dinormakan dalam peraturan perundang-undangan 
dibidang perumahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-
undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan 
perbandingan (comparatitive approach) serta pendekatan kasus (Case approach). 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan pertama, terdapat adanya tiga prinsip dalam 
perolehan hak atas tanah yang berlaku secara universal di berbagai negara yakni prinsip 
penghormatan terhadap hak atas tanah, prinsip kepastian hukum dan prinsip peran serta 
masyarakat dalam perolehan hak atas tanah. Selanjutnya berkaitan dengan konsep perolehan 
hak atas tanah, terdapat berbagai konsep yang digunakan dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia yaitu konsep hukum penyediaan tanah, pembebasan tanah, pengadaan 
tanah, perolehan tanah dan  pencabutan hak atas tanah. Diantara berbagai konsep tersebut 
yang paling tepat digunakan adalah konsep perolehan hak atas tanah. Hal ini di dasarkan 
pada hubungan antara negara dengan tanah yakni hubungan penguasaan. Atas dasar hak 
menguasai negara tersebut maka ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat 
diberikan kepada orang-orang atau badan hukum. Terhadap tanah yang diberikan kepada 
orang-orang dan badan hukum disebut tanah hak, sedangkan tanah yang belum ada haknya 
disebut tanah negara. Atas dasar hubungan tersebut maka terdapat tanah yang berstatus tanah 
negara dan ada tanah yang berstatus tanah hak. Konsep hukum perolehan hak atas tanah 
dapat dilakukan terhadap tanah yang belum ada haknya (tanah negara) maupun tanah yang 
sudah ada haknya. Terhadap bidang tanah yang belum ada haknya dilakukan dengan cara 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Desertasi PRINSIP-PRINSIP HUKUM PEROLEHAN ..... SEKARMADJI , AGUS 



permohonan hak. Sedangkan terhadap bidang tanah yang sudah ada haknya dilakukan dengan 
cara peralihan hak misalnya jual beli atau tukar menukar. Dalam hal tanah berstatus tanah 
hak dilepaskan maka statusnya menjadi tanah negara maka perolehannya juga dengan 
permohonan hak. Konsep hukum perolehan hak atas tanah ini lebih luas apabila 
dibandingkan dengan konsep hukum pengadaan hak atas tanah. Karena konsep hukum 
pengadaan hak atas tanah hanya tepat digunakan apabila tanah yang dikehendaki adalah 
tanah negara dan bukan tanah hak. Sebagai perbandingan di Malaysia digunakan konsep 
pengambilan tanah (land acquisition) tanpa membedakan apakah itu untuk kepentingan 
umum atau selain kepentingan umum. Sedangkan di Belanda digunakan verkrijging dan 
onteigening. Verkrijging dapat disetarakan dengan konsep perolehan hak atas tanah dan 
onteigening dapat  disetarakan dengan pencabutan hak atas tanah. Perbedaannya di Belanda 
secara tegas disebutkan dalam Pasal 80 Buku 3 NBW bahwa onteigening merupakan salah 
satu cara dari verkrijging dalam hal untuk kepentingan umum. Kedua, prinsip hukum dalam 
pembangunan perumahan meliputi prinsip pembangunan perumahan berwawasan 
lingkungan, prinsip pembangunan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang dan prinsip 
peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut telah dinormakan dengan baik dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang perumahan. Ketiga, dari tiga prinsip perolehan hak 
atas tanah yang belum dinormakan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang perumahan adalah prinsip kepastian hukum. Hal ini nampak dari penggunaan konsep 
hukum yang tidak konsisten dan juga tidak ada jaminan kepastian hukum bahwa pihak yang 
telah memberikan ganti kerugian akan mendapatkan hak atas tanah. Jadi dalam peraturan 
perundang-undangan tidak ada satupun yang memberi jaminan kepada pihak yang 
memerlukan tanah dan telah memberi ganti kerugian bahwa mereka akan mendapatkan hak 
atas tanah. Kiranya sangat besar kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan yang telah 
memberikan ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah kalau pada akhirnya tidak 
mendapatkan hak atas tanah.  
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