
 1

                                                          

 “ Diskursus Peraturan Presiden No.36 Th 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum1” 

 
Oleh: 

Imam Koeswahyono2

I. Pendahuluan 
 

      Peraturan Presiden No.36 Th 2005 sebuah produk hukum yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah yang bersifat mengatur (regelingen) yang kemunculannya memicu kontroversi di 

masyarakat tidak kurang dari belasan forum diskusi digelar baik dari kalangan akademisi, 

praktisi maupun organisasi non pemerintah dan ratusan unjuk rasa dilakukan berbagai elemen 

masyarakat dimaksudkan untuk menolak produk hukum tersebut. 

      KOMPAS 25 Juni 2005 hal.38 menampilkan artikel yang intinya:  

“Peraturan Presiden No.36 Th 2005 adalah pilihan sulit karena pembangunan infrastruktur 
secara nyata dibutuhkan, tetapi selalu dibayangi tekanan kepentingan globalisasi dan percaloan 
oleh pejabat dan perorangan. Pembangunan demi kepentingan umum dikhawatirkan menjadi 
bias akibat permainan pejabat dan spekulan tanah”. 
  
      Pernyataan pejabat misalnya: dirut PT Jasa Marga memberikan pernyataan bahwa: ada 

empat kesimpulan terhadap resistensi masyarakat atas perpres: 

1. terlalu apriori 
2. memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap pemerintah 
3. belum membaca peraturan pertanahan secara lengkap 
4. belum mengerti permasalahan pembangunan infrastruktur 

(KOMPAS 25 Juni 2005 hal. 37). 

Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa perpres no.36 menjadi masalah kontroversi empat 

bulan terakhir? Menurut pandangan penulis ada dua faktor penyebab yakni: pertama faktor 

bentuk peraturan jika dipertautkan dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; kedua faktor substansi/ materi peraturan yang 

maknanya kabur (obscuur) serta dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia anatara 

lain didorong oleh komitmen Indonesia pada Infrastructure Summit yang diselenggarakan di 

Jakarta Maret 2005 seperti dinyatakan dalam buku Confession of an Economic Hit Man dari 

John Perkins 2004 menyatakan bahwa  

“ketika negara donor mendorong pembangunan infrastruktur, tanpa sadar negara sedang 
berkembang terjerumus ke dalam kubah kolonialisme baru sebagai bagian dari 
liberalisasi.Bantuan negara pemberi utang tidak berupa aliran dana tunai, melainkan bentuk 
fisik yang sangat membebani negara berkembang.Praktik ini merupakan modus standar negara 
maju menguasai sebuah negara berkembang"”  

 
1 Artikel ditulis untuk majalah Azas Fakultas Hukum UMM isi tulisan merupakan pendapat pribadi tidak 
merepresentasikan pendapat  lembaga 
2 Dosen Fakultas Hukum Unibraw, Sekretaris Pusat Pengembangan Hukum Agraria Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya Malang, Kontributor pada beberapa NGO, Research Fellow IIAS Leiden 2004 
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II. Kontroversi Bentuk Peraturan Presiden 

      Sri Hajati (2005) menyatakan bahwa Perpres No.36 tidak semakin lebih baik dari Keppres 

No. 55 tahun 1993 dan pasal-pasalnya tumpang tindih ( Hajati,2005: 13).Hajati berpandangan 

bahwa Perpres No.36 Th 2005 tidak konsisten dengan UU No.10 Th 2004. 

      Merujuk Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden yuncto Pasal 11 serta penjelasannya diperoleh 

penjelasan bahwa: 

 
 “sesuai dengan kedudukan presiden menurut UUD, peraturan presiden adalah peraturan yang 
dibuat oleh presiden dalam penyelengggaraan pemerintahan negara sebagai atribut dari Pasal 
4 Ayat (1) UUD. Peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih 
lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak 
tegas diperintahkan pembentukannya” 
 
      Sebagai asas dalam hukum tata negara, maka sekalipun tidak dinyatakan secara tersurat/ 

tegas, maka bentuk peraturan presiden tidak bertentangan dengan UU No.10 Tahun 

2004.Namun, jika dilihat tujuan dari peraturan presiden tersebut dengan Pasal 36 Ayat (1)dan 

(2) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang dinyatakan  

(1) setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama demi 
pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan tidak melanggar 
hukum;  

(2) tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan 
melawan hukum 

 

      Persoalan inilah inkonsistensi secara vertikal antara perpres dengan undang-undang No.39 

tahun 1999 sehingga resistensi masyarakat semakin kuat3. Apalagi jika dikembalikan ke 

peraturan tertinggi UUD 1945 Amandemen IV pasal 28 D dan 28 H, mensyaratkan adanya 

suatu proses yang adil dalam pengambilalihan hak atas tanah, maka jika terjadi seperti 

demikian MA harus melakukan fungsinya mengujinya. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Periksa Maria SW Sumardjono Perpres No.36 langkah Maju atau Mundur? KOMPAS 11 Mei 
2005,Saiful Bahari Negara dan Hak Rakyat Atas Tanah KOMPAS 13 Mei 2005,Abdul Haris Negara dan 
Hak Atas Tanah dan HAM REPUBLIKA 26 Mei 2005,Sriwati,Perpres No.36 Untuk Kepentingan Siapa? 
KOMPAS 18 Juli 2005, Kurniawan Muhammad Menguji Kesaktian Perpres No.36 JAWA POS 20 Juli 
2005 serta Press release LBH Surabaya No.056/SK/LBH/SBY/VI/ 2005 tanggal 1 Juni 2005 Peraturan 
Presiden No.36 Th 2005 Ancaman Pengusiran Untuk rakyat dan fasilitasi Kepentingan Investasi. 
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III. Kontroversi Substansi Perpres 

    Berdasarkan sudut pandang substansi sudah banyak tulisan di media massa seperti disitir 

penulis, namun penulis akan menyebutkan hal paling penting dari sekian banyak kontroversi 

substansi perpres yakni:  

a. Kaburnya makna kepentingan umum Pasal 1 angka 5 

b. Kaburnya ganti rugi fisik dan non fisik Pasal 1 angka 11 

c. Apakah pemerintah subyek hak atas tanah atau bukan Pasal 2 Ayat (2) 

d. List provision 21 macam kegiatan kepentingan umum Pasal 5 sangat rancu dengan 

kepentingan swasta 

e. Komposisi panitia pengadaan tanah Pasal 6 

f. Penggunaan lembaga penitipan/ konsinyasi Pasal 10 Ayat (2) 

     Menilik sedemikian banyak materi yang tidak jelas (obscuur) berwayuh arti (dubieus), maka 

merupakan suatu pertanyaan besar, mengapa pemerintah masih bersikukuh mempertahankan 

keberadaan peraturan presiden tersebut?.Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa suatu 

aturan hukum yang justru menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakatnya justru akan 

mengakibatkan suatu tirani (Mertokusumo, 1986: 29).Demikian pula Satjipto Rahardjo (2005) 

menyatakan bahwa sebagai suatu ilmu yang logis rasional yang diawal perkembangannya 

merupakan pendekatan normatif, tidak akan dapat menangkap ruhnya yakni keadilan jika 

mengelak kenyataan (empirik) (Rahardjo, 2005:42-48). 

    Apakah memang demikian adanya fenomena yang dihadapi Indonesia?,Seperti benar adanya 

apa yang dituturkan oleh Wetendorff (Tanpa Tahun) bahwa: pembangunan perkotaan di 

Indonesia dirancang tanpa mengindahkan aspek keberlanjutannya, sehingga tidak 

mengherankan senantiasa terjadi konflik di antaranya: tenurial, pertentangan kewenangan 

kelembagaan dalam konteks desentralisasi, penggusuran, pemukiman kumuh dan sebagainya 

(Westendorff:40-44). Bahkan seorang penyair Afrizal Malna dalam KOMPAS 5 Agustus 2005 

hal 14.meneguhkan konstatasi Westendorff bahwa: 

 “….Hei Presiden RI, kenapa tak kau hentikan saja pembangunan?. Kenapa tak kau hentikan 
saja utang nasional?.Kenapa tak kau hentikan gaya hidup dengan biaya tinggi?.Kenapa kau 
juga harus mengeluarkan PerPres No.36 segala, apa tanah rakyat belum cukup dirusak atas 
nama negara maupun kepentingan umum?. Lalu mari kita mulai hidup hasil keringat kita 
sendiri?…..” 
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IV. Penutup 

Sebagai pamungkas telaah ringkas ini, penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Terjadinya kerancuan di dalam sistem hukum termasuk peraturan perundang-undangan di 

bidang agraria, sehingga walaupun terdapat asas hukum sebagai salah satu alat penyelesai 

namun tidak akan dapat menyelesaikan konflik hukum. Atas dasar fenomena tersebut, 

diperlukan suatu reorientasi sistem hukum sebagaimana termaktub dalam TAP MPR 

No.IX/ MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber daya Alam; 

2. Diperlukan restrukturisasi sistem kelembagaan pemerintah, khususnya yang selama ini 

mengelola sumber daya alam, sehingga konflik inter dan antar sektoral, tenurial sehingga 

penyelesaian konflik agraria dapat diselesaikan secara berkeadilan; 

3. Meneguhkan dan mereaktualisasikan program pemberdayaan petani melalui pelaksanaan 

landreform sebagaimana diamantkan oleh Undang-undang No.5 Tahun 1960 termasuk 

penataan kembali lembaga peradilan dengan menghidupkan lembaga peradilan agraria, 

lembaga koperasi pertanian yang benar-benar dirancang dan dikelola komunitas petani 

sesuai kebutuhannya. 

4. Mendesak pemerintah bersama-sama DPR dengan pelibatan segenap komponen 

masyarakat menyusun unang-undang pengambilalihan tanah. 

5. Merancang dan menetapkan agenda pembangunan perkotaan yang partisipatif untuk 

menciptakan suatu pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable cities development). 
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