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ABSTRAK 

Hubungan hukum antara warga negara asing dengan tanah dalam bentuk 

Hak Pakai sebagaimana dimuat dalam Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria 

telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 

Pakai Atas Tanah. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas secara simultan 

mengandung arti positif, terutama karena pengaturan tentang Hak Pakai 

merupakan landasan dalam pemilikan rumah tempat tinggal bagi warga negara 

asing. Warga negara asing yang bekedudukam di Indonesia dapat mempunyai 

sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dengan tanah Hak Pakai, dimana warga 

negara asing perorangan tersebut diberikan hak atas tanah berupa tanah Hak Pakai 

yang diperuntukkan bagi warga negara asing yang digunakan hanya untuk hunian 

tempat tinggal. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan mengkaji dua 

hal terkait, yaitu: (1) pengaturan penguasaan tanah oleh orang asing dan, (2) 

pelaksanaan aturan mengenai penguasaan tanah oleh orang asing di Kab. Gianyar. 

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan 

dengan melakukan wawancara dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Gianyar.   

Kata Kunci : Rumah Tempat Tinggal, Orang Asing, Hak Atas Tanah 



ABSTRAC 

 

Legal relationship between a foreign citizen to the ground in the form of 

Right to Use as stipulated in Article 42 of the Basic Law of Agrarian has been 

further elaborated in Government Regulation of the Republic of Indonesia, No. 

40, 1996, on leasehold, Broking, and the Right to Use Land. These two 

government regulations above simultaneously connotes positive, mainly due to 

the setting of the Right to Use a cornerstone in residential home ownership for 

foreigners. The foreign citizen who stay in Indonesia can have a residence or 

dwelling house with the right to use the land, where foreign nationals such 

individuals are given the right to land in the form of right to use land intended for 

foreign nationals who used only for residential dwelling. according to the above 

description, this study aims to examine two related matters, namely: (1) regulation 

of land ownership by foreigners and, (2) the implementation of the rules on land 

ownership by foreigners in the district of Gianyar. This study uses qualitative 

research methods with empirical juridical approach. Sources of data obtained 

through the field research by conducting interviews with the head office of the 

National Land Agency of Gianyar district. 

Keywords: House Shelter, Stranger, Land rights 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, 

baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan yaitu sebagai 

pendukung mata pencaharian di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, 

peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk 

bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.     

Sejak dibukanya Bali sebagai daerah tujuan (destinasi) pariwisata, banyak 

perubahan-perubahan besar yang terjadi di pulau mungil ini. Kebijakan yang 

dibuka sejak pemerintahan Orde baru ini, telah berhasil mengubah wajah pulau ini 

menjadi lebih menarik dan memiliki daya tarik buat wisatawan baik yang berasal 

dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (manca negara). Sejarah 

perkembangan pariwisata Bali diawali dengan ketertarikan masyarakat 

internasional terhadap budaya Bali, merupakan sejarah yang panjang dan 

mengalami pasang surut dengan berbagai kendala dengan permasalahannya. 

Selanjutnya konsep pengembangan pariwisata pulau Bali ini mulai dilakukan 

secara terencana dengan bantuan konsorsium  internasional yang disebut SCETO 

(centrale sociate pour equipment touristique outre-Mer) yang merupakan investor 

yang berasal dari Prancis yang khusus mengembangkan industri pariwisata di Bali 

serta bekerjasama dengan pemerntah daerah setempat1. Dengan bantuan 

                                                           
1 www.btdc.co.id/bali diakses diakses Senin, 5 Januari 2015 

 

1 

http://www.btdc.co.id/bali


organisasi tersebut disusunlah master plan pembangunan pariwisata Bali pada 

tahun 1971 yang menetapkan tiga kawasan wisata yaitu, Kuta, Sanur dan Nusa 

Dua. SCETO merekomendasikan bahwa Bali ke depan memerlukan Tourist 

Resort  yang terpisah dari masyarakat, tanah yang produktif dan memiliki 

aksesibilitas. Untuk saat itu daerah yang paling cocok dikembangkan dan 

memenuhi kriteria yang diajukan SCETO pada waktu itu adalah Nusa Dua dan 

daerah sekitarnya. 

Dalam perkembangannya akhirnya timbul minat warga negara asing untuk 

berinvestasi di bali, sehingga langkah awal yang dilakukan oleh warga negara 

asing adalah mencari lahan untuk mendirikan bangunan, biasanya usaha yang 

sering dilakukan oleh warga negara asing adalah penyewaan vila atau tempat 

tinggal, sehingga dengan sendirinya harga tanah di bali ikut melonjak dan laris 

sehingga diperlukannya pengaturan dalam hal tersebut. 

Pengaturan hukum pertanahan nasional di Indonesia diawali dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan nama “Undang-Undang Pokok 

Agraria” (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2943) yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960 

selanjutnya diikuti dengan diberlakukannya berbagai peraturan pelaksanaannya.  

Undang-Undang Pokok Agraria telah mengatur hubungan hukum antara orang, 

baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta perbuatan 

hukumnya terkait dengan tanah. Hubungan hukum warga negara Indonesia yang 

dapat mempunyai sepenuhnya dengan tanah sebagai bagian dari bumi dapat 



ditemukan dalam frasa yang termuat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hubungan yang 

dimaksud adalah dalam wujud Hak Milik. Bagi warga negara asing dan badan 

hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan pula hak, 

yaitu hanya sebatas Hak Pakai Atas Tanah saja, yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan 

Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di 

Indonesia. Pelanggaran terhadap hak tersebut, disertai akibat hukumnya diatur di 

dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok 

Pokok Agraria, yang berbunyi : 

“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan 

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung 

memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang 

disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau 

kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud 

dalam Pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada 

Negara, dengan ketentuan, bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap 

berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat 

dituntut kembali”. 

 

Hubungan hukum antara warga negara asing dengan tanah dalam bentuk Hak 

Pakai sebagaimana dimuat dalam Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria telah 

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 

40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 

Atas Tanah. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas secara simultan 

mengandung arti positif, terutama karena pengaturan tentang Hak Pakai 



merupakan landasan dalam pemilikan rumah tempat tinggal bagi warga negara 

asing. Warga negara asing yang bekedudukam di Indonesia dapat mempunyai 

sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dengan tanah Hak Pakai, dimana warga 

negara asing perorangan tersebut diberikan hak atas tanah berupa tanah Hak Pakai 

yang diperuntukkan bagi warga negara asing yang digunakan hanya untuk hunian 

tempat tinggal. 

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut 

permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam 

segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah 

dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi 

disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu: 

 “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2, 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” 

Hak yang dapat diberikan kepada warga negara, namun ada masalah selanjutnya, 

yakni warga negara yang mendiami Indonesia bukan hanya warga negara 

Indonesia saja, tetapi ada juga warga negara asing. Perolehan atau pemilikan tanah 

rumah tempat tinggal atau hunian bagi warga negara asing dapat dilakukan 

dengan membeli atau membangun rumah di atas tanah Hak Pakai di atas tanah 

negara atau tanah Hak Pakai di atas tanah Hak Milik dan tanah Hak Pakai di atas 

Hak Pengelolaan. Warga negara asing tersebut dibatasi hanya boleh mepunyai 

satu rumah tempat tinggal berupa rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di 

atas tanah Hak Pakai dengan cara penguasaan tanahnya salah satunya dengan 



perjanjian dengan pemegang tanah Hak Milik yang telah ditentukan harus dalam 

bentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan wajib didaftarkan. Warga negara 

asing yang dapat mempunyai rumah tinggal di Indonesia adalah warga negara 

asing yang kehadirannya memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.  

Selain itu kesempatan mempunyai rumah tempat tinggal bagi warga negara asing 

diharapkan dapat memberi manfaat ekonomis melalui investasi dibidang properti 

oleh warga negara asing yang antara lain dapat memberikan pemasukan pada 

keuangan negara dalam bentuk pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sementara itu banyaknya warga negara asing yang 

memerlukan rumah tempat tinggal akan meningkatkan kesempatan berusaha dan 

kesempatan kerja dibidang pembangunan perumahan. 

Warga negara asing yang berkeinginan mempunyai tanah ataupun rumah tempat 

tinggal dihadapkan pada kenyataan apakah tanah Hak Pakai tersebut benar-benar 

mampu memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum dan tidak hanya 

sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk menarik investor ke Indonesia. 

Selain itu, diperbolehkannya orang asing untuk dapat memiliki rumah tempat 

tinggal atau hunian berdampak pula pada terjadinya ketimpangan atas dasar 

pengenaan pajak sekitarnya oleh kantor pelayanan pajak, mempercepat terjadinya 

perubahan sosial dalam masyarakat disekitarnya, yang mengutamakan gotong-

royong dan persatuan, namun sebaliknya menjadi hidup ke individual dan 

mementingkan diri sendiri, hal ini telah dipengaruhi oleh sifat bisnis dan 

materialistis orang-orang asing sehingga pada akhirnya bermuara pada semakin 

jauhnya harapan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 



1.2 Rumusan Masalah 

1.   Bagaimanakah pengaturan penguasaan tanah oleh orang asing? 

2.   Bagaimanakah pelaksanaan aturan mengenai penguasaan tanah oleh 

orang asing di Kab. Gianyar? 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Dalam hal  ini,  ingin menjelaskan dan memaparkan permasalahan yang ada 

dalam bidang pertanahan dan agraria khususnya mengenai pengakuan penguasaan 

tanah oleh orang asing di Kab. Gianyar dan bagaimana pelaksanaan hubungan 

hukum dalam hal penguasaan tanah oleh orang asing di Kab. Gianyar. 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum. 

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada 

bidang penelitian. 

2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Tujuan Khusus 

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan maanfaat secara 

praktis serta memberikan pada masyarakat luas khususnya bagi para 

pihak yang berkaitan dengan masalah penguasaan tanah oleh orang asing. 

2. Secara praktis maka tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah 

adalah memberikan sumbangsih kepada pengetahuan mengenai hal-hal 

berkaitan dengan pertanahan dan agraria. 

 

 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

Mengenai manfaat yang diharapkan dapat dibedakan atas manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum perdata dan hukum 

agraria dalam kaitannya dengan penguasaan tanah oleh orang asing. 

b. Manfaat Praktis 

Sementara manfaat praktis yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi masyarakat hasil penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai 

hak – hak dari orang asing untuk menempati dan menguasai tanah di Indonesia. 

2. Merupakan sebuah prasyarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Udayana, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat 

menambah wawasan yang terkait dengan bentuk penguasaan tanah oleh orang 

asing  yang berkembang dalam masyarakat saat ini. 

1.6 Landasan Teori 

Konsep Negara Hukum di kembangkan antara lain oleh Imanuel Kant, Paul 

Laband, Oktoberus Stahl, Fichte, dan lainnya di Eropa Kontinental dengan 

menggunakan istilah Jerman ,yaitu “rechtstaat”2. Menurut Oktoberus Sthal 

                                                           
2 C.S.T Kansil, 2009, Hukum Administrasi negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal 14 



,konsep Negara hukum  yang disebutnya istilah “rechtstaat” itu mencakup empat 

elemen penting yaitu3: 

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 

2. Negara didasarkan pada teori politika; 

3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang; 

4. Adanya peradilan administrasi yang bertugas menangani kasus perbuatan 

melanggar hukum oleh pemerintah 

 

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum 

yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat 

bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada 

keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi 

warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah 

peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. 

maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran 

yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.4  

Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, “Negara Indonesia berdasar atas 

hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Jadi 

jelas bahwa cita-cita Negara hukum (rule of  law) yang tekandung dalam 

UUD1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. 

Hukum yang didambakan bukalah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar 

kekeuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau 

otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (just law), yang 

                                                           
3 Ibid 
4 Budiarjo, Miriam.2008.Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia:Jakarta, hal 15 



didasarkan pada keadilan bagi rakyat. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip 

wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid. unsur-unsur rechtsstaat :5 

a. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). 

b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin 

perlindungan  HAM, 

c. pemerintahan berdasarkan peraturan, 

d. adanya peradilan administrasi; dan 

 

Di samping itu, konsep rechtsstaat menginginkan adanya perlindungan bagi hak 

asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep 

rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan 

peradilan yang berdiri sendiri. 

Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi 

mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “ The Rule Of The Law” atau 

pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary6 yang menurut 

A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok: 

a. Supremacy Of Law 

Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, 

kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada 

kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat 

membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan 

kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. 

b. Equality Before The Law, Dalam Negara hukum kedudukan penguasa 

dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan 

hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat 

yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, 

yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang 

mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya 

Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi backing yang 

salah, melainkan undang-undang merupakan backine terhadap yang 

benar. 

c. Human Rights, yang meliputi 3 hal pokok, yaitu : (a) The rights to 

personal freedom ( kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan 

                                                           
5 Ibid, hal. 23 
6 Ibid 



sesuatu yang dianggan baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain; (b) 

The rights to freedom of discussion (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak 

untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang 

bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia 

menerima kritikan orang lain; (c) The rights to public meeting 

(kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan 

sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi. 

 

Berdasarkan atas hak menguasai negara dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Pokok Agraria selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok 

Agraria menentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

Macam macam hak atas tanah tersebut ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) 

Undang-Undang Pokok Agraria yaitu: 

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 di atas yang 

akan ditetapakan dengan undang-undang.  

 

Sedangkan hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara diatur di dalam Pasal 53, 

yakni: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah 

pertanian. Tidak setiap orang dapat mempunyai hak sebagaimana diatur dalam 

Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Orang asing tidak dapat mempunyai 

Hak Milik atas tanah di Indonesia. Hak Milik atas tanah hanya dapat dipunyai 

oleh warga negara Indonesia, atau badan-badan hukum  yang ditunjuk oleh 



pemerintah. Warga negara asing hanya dapat mempunyai Hak Pakai atas tanah di 

Indonesia.  

Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan, yang dapat mempunyai 

Hak Pakai ialah:  

a. Warga negara Indonesia;  

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  

c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia;  

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

 

Secara garis besar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 

2015 memuat ketentuan sebagai berikut :  

1. Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang 

Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya 

memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. 

2. Rumah Tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu 

dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling. 

3. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah 

susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama 

sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 

 

Pada prinsipnya UUPA secara tegas melarang warga negara asing atau badan 

hukum asing untuk memiliki hak – hak atas tanah, sebagai pencermianan dari asas 

nasionalitas yang dianut didalamnya7. Terdapat hubungan yang erat antara status 

kewarganegaraan Indonesia dengan hak-hak atas tanah dalam UUPA, hanya 

warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak atas tanah8, demikian juga hak-

hak atas tanah lainnya seperti hak guna bangunan, hak guna usaha. Berkenaan 

dengan pemilikan atas rumah susun oleh warga negara asing sesuai UU No. 16 

                                                           
7 Aslan Noor, 2006, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia,  Mandar Madju, 

Bandung, hal 262 
8 Sudargo Gautama, 1961, Tafsiran Undang Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, hal 62 



Tahun 1985, harus berada atas hak pakai atas negara9. Hal ini disebabkan konsep 

pemilikan rumah susun terdapat kepemilikan secara individual dan terpisah10.  

Di dalam Penjelasan Umum I Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa 

terdapat 3 (tiga) tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria, yakni : 

a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan 

merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi 

negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan 

makmur; 

b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan; 

c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

 

Berdasarkan Penjelasan Umum I Undang-Undang Pokok Agraria tersebut jelas 

bahwa ketiga tujuan pokok dari Undang-Undang Pokok Agraria tersebut 

membutuhkan acuan. Pancasila merupakan acuan hukum tanah nasional. Tidak 

hanya untuk hal hukum tanah namun untuk setiap hal dalam kehidupan berbangsa 

Pancasila adalah acuan. Pancasila merupakan asas kerohanian negara Indonesia. 

Hukum agraria berdasar dari Pancasila oleh karena itu harus diambil pedoman-

pedoman yang kemudian menjadi pegangan di dalam menyusun hukum agraria. 

Pedoman bagi hukum agraria berdasarkan Pancasila dalam hakikatnya oleh 

Notonagoro11,  dirumuskan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bagi masyarakat Indonesia, 

hubungan antara manusia dengan tanah mempunyai sifat kodrat, dalam arti tidak 

dapat dihubungkan oleh siapapun. 

2. Berdasarkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memungkinkan 

didapatkannya pedoman bahwa hubungan manusia Indonesia dengan tanah 

mempunyai sifat privat dan kolektif sebagai dwitunggal. 

                                                           
9 Harsono, Boedi,  2004, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum 

Tanah, Djambatan, Jakarta, hal 363 
10 S.W. Sumardjono, 2007, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan 

Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing,  Kompas, Jakarta, hal 7 
11 Eddy Ruchiyat, 1974, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, hal 8 



3. Dari sila Persatuan Indonesia dapat dirumuskan pedoman bahwa: 

a. hanya orang Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan 

tanah di daerah Indonesia. 

b. dengan menghubungkan sila ini dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab yang mempunyai unsur mahluk sosial yang bersifat internasional, maka 

orang asingpun dapat diberi kekuasaan atas tanah di Indonesia, sejauh itu 

dibutuhkan dan tidak merugikan orang Indonesia. Jadi pemberian tanah pada 

orang asing itu menurut kepentingan negara dan bangsa Indonesia. 

4. Menurut sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, dapat diambil pedoman bahwa tiap-tiap orang 

Indonesia mempunyai hak dan kekuasaan sama atas tanah.  

5. Berdasarkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka tiap-

tiap orang Indonesia mempunyai kesempatan sama untuk menerima bagian dari 

manfaat tanah menurut kepentingan hidupnya bagi dirinya sendiri dan 

keluarganya. Hal hidup manusia ada dua (2) macam: 

a. untuk mempertahankan jenis 

b.untuk mempertahankan individu 

 

Jadi pedoman ini tidak mengenai Hak Atas Tanah tetapi mengenai hasil tanah. 

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah kesatuan bangsa yang 

berdaulat. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria hak menguasai dari 

negara yang dituangkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria yakni: 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

 

Hak menguasai oleh negara seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria diartikan sebagai suatu amanat yang ditujukan untuk pengelolaan dengan 

baik kekayaan alam dalam hal ini khususnya tanah-tanah untuk generasi sekarang 

dan selanjutnya. Uraian tersebut juga menggambarkan suatu hak menguasai yang 

merupakan hubungan hukum yang bersifat publik saja, yakni negara melakukan 

kewenangannya untuk kepentingan masyarakatnya. 

 



1.7 Metode Penelitian 

Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan dalam penentuan metode 

mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih 

nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Metode adalah suatu cara atau 

jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat 

tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, 

usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah .   

Maka, metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan 

baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu 

pengetahuan, gejala atau hipotesa. Adapun metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Jenis Penelitian. 

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan 

metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan 

kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.12 Penelitian hukum 

merupakan13 suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu maka juga diadakan 

                                                           
12 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalarn Praktek, Sinar Grafika,  Jakarta, hal. 2. 
13 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2, Penerbit Universitas 

Indonesia, Jakarta. 



pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di 

dalam gejala-gejala yang bersangkutan. 

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus 

hukum empiris berupa prilaku hukum masyarakat14. Pokok kajiannya adalah 

hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala 

social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan 

hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada 

hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian15.  

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian 

yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan 

dalam hal ini di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar  dengan 

melihat dan mengamati secara langsung bagaimana pengawasan dan langkah-

langkah yang dilakukan dalam hubungannya dengan penguasaan tanah oleh orang 

asing yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar. 

b. Jenis Pendekatan. 

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk mengkaji penulisan ini adalah 

pendekatan factual yaitu dengan melihat fakta yang terjadi dalam perkembangan 

di masyarakat bagaimana bentuk penguasaan tanah oleh orang asing di Indonesia 

khususnya di Bali dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan 

yaitu pendekatan yang dilaukan dengan menelaah semua Undang-Undang  dan 

peraturan lainnya yang tersangkut dengan isu hukum yang sedang di teliti. 

                                                           
14 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, 

hal. 40 
15 Ibid, 54 



c. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian 

diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama yaitu data langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara 

kepada informan yang ditentukan dan mengetahui permasalahan yang dikaji, yaitu 

pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar yang menangani 

masalah penguasaan tanah oleh orang asing. 

b)  Sumber Data Sekunder  

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau 

Hunian Oleh Orang Asing. 

2. Bahan Hukum Sekunder,  

Bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 

penulis menggunakan hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, 

seperti : buku – buku yang berhubungan dengan penguasaan tanah dan orang 

asing, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Bahan – bahan dari 

internet yang berhubungan dengan masalah penguasaan tanah oleh orang asing, 

bahan –  bahan baik dari media cetak ataupun media elektronik dan bahan – bahan 

kuliah penunjang. 

d. Teknik Pengumpulan Data 



Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

a) Terhadap data primer dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian 

dengan cara mengadakan wawancara dengan  pegawai Kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Gianyar yang menangani masalah penguasaan tanah oleh 

orang asing, wawancara ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dan 

bertatapan muka, wawancara langsung antara peneliti dengan responden dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan (panduan wawancara) yang sudah disiapkan16. 

b) Terhadap data hukum sekunder dengan cara menginventarisasi, mempelajari 

dan mengkaji undang – undang, lalu dicatat kemudian dijadikan dasar untuk 

melakukan analisis.  

e. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah teknik 

pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya 

untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.17 Pengolahan data disajikan 

dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari 

seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang 

diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang 

sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.  Analisis data dilakukan 

untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan 

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu 

                                                           
16 Sutrisno Hadi, 1995,  Metodologi Riset, Andy, Jogjakarta, hal 55. 
17   Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. IV, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hal. 47. 



keadaan atau status fenomena dengan kata – kata atau kalimat kemudian 

dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu  Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, 

Jakarta, hal 236. 


