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Pengaturan hukum pertanahan di Indonesia banyak masih belum sejalan dengan UU Nomor 

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pemberian kemudahan pelayanan dan perizinan 

hak atas tanah dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 bertentangan dengan UUPA. Selain itu juga 

banyak peraturan pelaksanan agraria yang tidak sesuai dengan UUPA dan pelaturan 

pelaksanan saling tumpang tindih satu dengan yang lain. Dengan dikeluarkannya PP No 40 

tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai tidak menyelesaikan masalah hak atas tanah 

tetapi menimbulkan polemik penguasaan tanah untuk investasi yang merugikan bangsa dan 

negara. Begitu juga tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah dalam tubuh 

BPN belum berjalan dengan baik. Perolehan hak pakai atas tanah bandara Juanda oleh TNI 

AL harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah karena belum selaras dengan prinsip-

prinsip pertanahan dan investasi. Hak pakai atas tanah Bandara Juanda tidak mengandung 

prinsip dan asas kepastian hukum dan non diskriminasi. Prinsip asas yang ada dalam UUPA 

harus menjiwai setiap peraturan pelaksana dan kebijakan BPN. Asas  prinsip TRIM’s yang 

berkaitan dengan hukum pertanahan juga perlu diperhatikan oleh pembuat undang-undang 

karena negara kita telah meratifikasi perjanjian Uruguay agar kebijakan yang akan 

dikeluarkan selaras dengan UUPA dan prinsip asas TRIM’s. Upaya hukum dalam sengketa 

hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. TNI AL dan PT (Persero) 

Angkasa Pura 1 menggunakan cara non litigasi yaitu dengan melakukan mediasi dan 

negosiasi dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah bandara Juanda. Penyelesaiaan hak 

atas tanah bandara Juanda belum terjadi karena tidak berjalannya pelaksanaan  kewenangan 

Kantor Pertanahan BPN sesuai Permen Agraria No 3 Tahun 1999 jo Permendagri No 7 

Tahun 1972. Kurang terjadi koordinasi antara masing-masing instansi baik didalam tubuh 

BPN dan instansi lain seperti departemen perhubungan, departemen keuangan yang memiliki 

keterkaitan dalam investasi negara terhadap tanah bandara Juanda yang dimasukkan dalam 

pengertaan modal negara kepada perusahaan.   
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Penyelesaiaan sengketa pertanahan di Indonesia berlatut- larut dan tidak menjamin kepastian 

hukum untuk investasi. 
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