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his study is normative study that means the law study by use 

abstraction of positive law norms that valid in proceeding of 

decentralization of land obligation affair in Bantul Regency by T
study secondary data namely positive law norm.

In this stud, deduction process of valid positive law norm is law regulation 

that related with local government proceeding with objective to understand and to 

evaluate about law politic of proceeding of decentralization of land obligation affair 

in Regency/town.

In dogmatic law layer, it is performed description, systemization, analysis, 

interpretation and evaluate positive law, by law systemization and law 

synchronization vertically and horizontally between 1945 Constitution, Law 

Number 5 Year 1960 about Basic Regulation of Agrarian Principles, Law number 32 

year 2004 about Local Government with its proceeding regulations, the occurrence 

of interest conflict potency in land affair, namely potency of conflict between 

region, between region and community, community and other community, 

inexistence of political will from central government and the occurrence of interest 

conflict between central and local government.

To overcome above barrier, the effort of government are : there must be a 

political will from central government, government has to immediately perform 

update toward Law Number 5 Year 1960 according to command of People Assembly 

of Republic of Indonesia Number IX/MPR/2001 about Agrarian Update and Natural 

Resources Management.

By understanding of the barriers and efforts that have to be performed it is 

expected in short term, Decentralization proceeding of land obligation affair in 

Bantul Regency can be created according to command of 1945 Constitution and Law 

Number 32 Year 2004 about Local government.
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogja-

karta yang ditetapkan pada tanggal 3 

Maret 1950 dan diundangkan pada 

tanggal 4 Maret 1950, urusan agraria 

(tanah) sudah menjadi urusan rumah 

tangga Daerah Istimewa Jogjakarta 

demikian juga pada waktu Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 

yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 
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tanah  yang masih dibawah kekuasaan 

Kasultanan dan Pakualaman, yakni 

Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad 

Pakualaman sampai sekarang belum 

sepenuhnya berada di bawah penga-

turan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria.

Pada saat Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pemerintahan 

Daerah diberlakukan, Kabupaten Bantul 

belum dapat mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri dan dengan 

berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 

bulan Mei 1998 timbul berbagai tuntutan 

dari masyarakat, yang antara lain 

menghendaki adanya perubahan segera 

terhadap kebijakan dan pengaturan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah. Tuntutan tersebut berkaitan 

dengan kegagalan pemerintah dalam 

melaksanakan prinsip otonomi daerah 

yang nyata dan bertanggungjawab, 

serta peletakan titik berat otonomi 

daerah pada daerah tingkat II, 

sebagaimana dikehendaki oleh Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang 

Pemerintahan di Daerah Jo. Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Repu-

blik Indonesia (Tap. MPR-RI) Nomor 

IV/MPR/1973 Tentang Garis Garis Besar 

Haluan Negara. Prinsip otonomi daerah 

yang nyata dan beatanggungjawab yang 

telah dilaksanakan sejak tahun 1974, 

belum dapat dilaksanakan sebagaimana 

diharapkan walaupun sudah didukung 

adanya pelaksanaan proyek percon-

tohan otonomi daerah sampai dua kali 

tahapan, yaitu 25 April 1995 - 25 April 

1997 dan 25 Apri1 1997 - 25 April 1999.

 Majelis Permusyaratan Rakyat telah 

merespon aspirasi yang berkembang 

cepat dalam masyarakat, tanpa me-

1950 dan diundangkan pada tanggal 8 

Agustus 1950, urusan agraria (tanah) 

sudah menjadi urusan rumah tangga 

Kabupaten Bantul, jadi ditinjau dari  

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 

maupun Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1950, secara yuridis Kabupaten 

Bantul harus mempunyai kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangga sendiri, namun kenyataannya 

baik secara de facto maupun de jure, 

Kabupaten Bantul tidak dapat mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri, 

dikarenakan kewenangan-kewenangan 

yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1950 masih tetap 

berada di Pemerintah Daerah Istimewa 

Jogjakarta, berdasarkan Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 

secara tegas dinyatakan bahwa :

“ Daerah Istimewa Jogjakarta dapat 

mengurus urusan agraria sesuai dengan 

kemampuannya”

Hal ini berarti dalam masalah  per-

tanahan (agraria) Daerah Istimewa 

Jogjakarta dapat mengatur dan mengu-

rus pertanahan (agraria) tersebut 

sebagai urusan rumah tangganya 

sendiri,  sejak diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria         

di Jogjakarta pada tahun 1980, Daerah 

Istimewa Jogjakarta tidak dapat me-

ngatur dan mengurus pertanahan 

(agraria) sebagai urusan rumah 

tangganya karena Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 menganut prinsip 

kesatuan hukum agraria untuk seluruh 

wilayah Republik Indonesia, namun 

pengaturan mengenai masalah perta-

nahan di Daerah Istimewa Jogjakarta 

masih dapat memberlakukan ketentuan-

ketentuan khusus, terutama tanah-
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porsional diwujudkan dengan pe-

ngaturan, pembagian dan peman-

faatan sumber daya nasional yang 

berkeadilan serta perimbangan 

antara pusat dan daerah (Pasal 1);

(2) Penyelenggaraan otonomi daerah 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi dan mernperhatikan ke-

anekaragaman daerah (Pasal 2);

(3) Pengaturan, pembagian, dan pe-

manfaatan sumber daya nasional 

antara pusat dan daerah dilaksa-

nakan secara adil untuk kemak-

muran masyarakat daerah dan 

bangsa secara keseluruhan (Pasal 3 

ayat (1);

(4) Perimbangan keuangan pusat dan 

daerah dilaksanakan dengan mem-

perhatikan potensi daerah, luas 

daerah, keadaan geografi, jumlah 

penduduk, dan tingkat pendapatan 

masyarakat di daerah (Pasal 4);

(5) Penyelenggaraan otonomi daerah; 

pengaturan, pembagian, dan pe-

manfaatan sumber daya nasional 

yang berkeadilan; serta perim-

bangan keuangan pusat dan daerah 

dalam kerangka mempertahankan 

dan memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dilaksanakan 

berdasarkan asas kerakyatan dan 

berkesinambungan yang diperkuat 

dengan pengawasan Dewan Perwa-

kilan Rakyat Daerah dan masyarakat 

(Pasal 6);

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ketetapan ini diatur lebih 

lanjut dengan Undang-Undang 

(Pasal 7).

Berdasarkan amanat MPR tersebut 

di atas, maka lahirlah antara lain : 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

nunggu hasil evaluasi dari Tim yang 

berwenang telah memberikan pan-

dangannya terhadap pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.  

Di dalam naskah yang menjadi bagian 

tak terpisahkan dari Tap. MPR No. 

X/MPR/1998 Tentang Pokok Pokok 

Reformasi Pembangunan Dalam Rangka 

Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidu-

pan Nasional Sebagai Haluan Negara, 

bab I huruf B (Politik), Majelis Permu-

syawaratan Rakyat, menentukan 

bahwa:

"Mekanisme hubungan pusat dan 

daerah cenderung menganut sen-

tralisasi kekuasaan dan pengam-

bilan keputusan yang kurang sesuai 

dengan kondisi geografis dan 

demografis. Keadaan ini meng-

hambat penciptaan keadilan dan 

pemerataan hasil pembangunan dan 

pelaksanaan otonomi luas, nyata 

dan bertanggungjawab".

Dalam konsideran bagian menim-

bang huruf c Tap. MPR No. XV/MPR/ 

1998, MPR juga menentukan :

”Bahwa penyelengaraan otonomi 

daerah, pengaturan, pembagian dan 

pemanfaatan sumber daya nasional 

serta perimbangan keuangan antara 

pusat dan daerah belum dapat 

dilaksanakan secara proporsional 

sesuai dengan prinsip-prinsip 

demokrasi, keadilan dan pemera-

taan”

Sehubungan dengan itu, dalam Tap. 

MPR No. XV/MPR/1998, MPR mengama-

natkan, antara lain :

(1) Penyelenggaraan otonomi daerah 

dengan memberikan kewenangan 

yang luas, nyata dan bertang-

gungjawab di daerah secara pro-
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(2) Hubungan keuangan, pela-

yanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah 

diatur dan dilaksanakan secara 

adil dan selaras berdasarkan 

Undang-Undang.

Pasal 18 B

(1) Negara mengakui dan meng-

hormati satuan-satuan Peme-

rintah Daerah yang bersifat 

khusus atau bersifat istimewa 

yang diatur dengan Undang-

Undang.

(2) Negara mengakui dan meng-

hormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat be-

serta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prisip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang 

Dasar 1945 (sebelum perubahan) 

beserta penjelasannya ini,   menghen-

daki dilaksanakannya asas dekonsen-

trasi, asas desentralisasi, dan asas tugas 

pembantuan. Dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 diharapkan akan terwujud pola 

hubungan pusat dan daerah yang lebih 

baik. Berdasarkan kedua Undang-

Undang tersebut, kabupaten dan kota 

diberi kebebasan untuk secara bebas 

dan mandiri mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri tanpa adanya 

tekanan dan intervensi dari pemerintah 

pusat. Kabupaten dan kota juga diberi 

sumber-sumber pendapatan dan pem-

Tentang Pemerintahan Daerah dan telah 

dicabut dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perim-

bangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat Dan Daerah dan juga telah dicabut 

dengan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah. 

Dengan berlakunya Undang-Undang  

Nomor 32 Tahun 2004, maka Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintahan Daerah, dinyatakan tidak 

berlaku lagi. Demikian juga dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004, maka Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-

bangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat Dan Daerah, dinyatakan tidak 

berlaku lagi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004  mendasarkan pada Pasal 18, Pasal 

18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang 

Dasar 1945 ( sesudah  perubahan), yang 

menyebutkan : 

Pasa18 ayat (5) 

(5) Pemerintah Daerah menja-

lankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintah 

yang oleh Undang-Undang di-

tentukan sebagai urusan Peme-

rintah Pusat

Pasal 18 A

(1) Hubungan wewenang antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerin-

tah Daerah provinsi, kabupaten 

dan kota atau antara provinsi 

dan kabupaten dan kota diatur 

dengan Undang-Undang de-

ngan memperhatikan kekhu-

susan dan keragaman daerah.
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berorentasi pada peningkatan kesejah-

teraan masyarakat dengan selalu 

memperhatikan kepentingan dan aspi-

rasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

Selain itu penyelenggaraan otonomi 

daerah juga harus menjamin keserasian 

hubungan antar daerah dengan daerah 

lainnya, artinya mampu membangun 

kerjasama antar daerah untuk mening-

katkan kesejahteraan bersama dan 

mencegah ketimpangan antar daerah. 

Hal ini yang tidak kalah pentingnya 

bahwa Otonomi Daerah juga mampu 

menjamin hubungan yang serasi antar 

daerah dengan pemerintah, artinya 

harus mampu memelihara dan menjaga 

keutuhan wilayah negara dan tegaknya 

Negara Kesatuan Repulik Indonesia 

dalam rangka mewujudkan tujuan 

negara.

Agar otonomi daerah dapat dilak-

sanakan dengan tujuan yang hendak 

dicapai, Pemerintah wajib melakukan 

pembinaan yang berupa pemberian 

pedoman seperti dalam penelitian, 

pengembangan, perencanaan dan 

pengawasan. Di samping itu diberikan 

pula standar, arahan, bimbingan, pela-

tihan, supervisi, pengendalian, koor-

dinasi, pemantauan dan evaluasi yang 

berupa pemberian peluang kemudahan, 

bantuan dan dorongan kepada daerah 

agar dalam melaksanakan otonomi 

dapat dilakukan secara efisien dan 

efektif sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Prinsip-prinsip tersebut di atas, 

diharapkan dapat memberikan jaminan 

bagi kabupaten dan kota untuk dapat 

secara optimal mengakomodasikan 

aspirasi masyarakat dalam kegiatan 

pelayanan dan pengaturan umum di 

bagian perimbangan keuangan secara 

adil dan proporsional oleh pemerintah.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pem-

berian otonomi daerah sebagaimana 

tercantum dalam penjelasan umum 

huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, maka prinsip otonomi 

daerah menggunakan prinsip otonomi 

seluas-luasnya. Daerah diberikan kewe-

nangan mengurus dan mengatur semua 

urusan pemerintahan di luar yang men-

jadi urusan pemerintah yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang. Daerah memiliki 

kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberi pelayanan, peningkatan 

peranserta, prakarsa dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada pe-

ningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut 

dilaksanakan pula prinsip otonomi yang 

nyata dan bertanggungjawab. Prinsip 

otonomi nyata adalah suatu prinsip 

bahwa untuk menangani urusan peme-

rintahan dilaksanakan berdasarkan 

tugas, wewenang dan kewajiban yang 

senyatanya telah ada dan berpotensi 

untuk tumbuh, hidup dan berkembang 

sesuai dengan potensi dan kekhasan 

daerah. Dengan demikian isi dan jenis 

otonomi bagi setiap daerah tidak selalu 

sama dengan daerah lainnya. Adapun 

yang dimaksud dengan otonomi yang 

bertanggungjawab adalah otonomi yang 

dalam penyelenggaraannya harus 

benar-benar sejalan dengan tujuan dan 

maksud pemberian otonomi, yang pada 

dasarnya untuk memberdayakan daerah 

termasuk meningkatan kesejahteraan 

rakyat yang merupakan bagian utama 

dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip penyeleng-

garaan otonomi daerah harus selalu 
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daerah kota yang mengatur dan me-

ngurus sendiri urusan pemerintahan me-

nurut asas otonomi dan asas pemban-

tuan", Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 (Perubahan Kedua) 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 1950  tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah  Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogja-

karta, menentukan bahwa urusan 

agraria adalah urusan pembantuan  

(medebewind).

Berdasarkan ketentuan  Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1950, Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 (Perubahan Kedua) 

tersebut di atas, sudah jelas dan tegas 

bahwa penyelenggaraan otonomi daerah 

harus dilaksanakan secara bulat dan 

utuh oleh kabupaten dan kota.  Propinsi 

hanya berwenang melaksanakan asas 

desentralisasi secara terbatas dan hanya 

melaksanakan asas dekonsentrasi 

dalam kedudukannya sebagai wakil 

pemerintah. Perubahan mendasar lain-

nya, yang terkait dengan konsepsi 

otonomi daerah, adalah luasnya urusan 

wajib yang menjadi kewenangan dan 

diberikan kepada kabupaten dan kota. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,  

meliputi ;

a. perencanaan dan pengendalian 

pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan dan 

pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana 

umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;

bidang pemerintanan, pembangunan 

dan kemasyarakatan. Kabupaten dan 

kota juga diberi kesempatan untuk 

mengelola sumber daya yang ada di 

daerahnya dan menikmati hasil-hasil 

pembangunan secara proporsional dan 

berkeadilan.

Keberadaan daerah otonom sebe-

narnya merupakan konsekuensi logis 

adanya kemajemukan etnis, bahasa, 

agama, institusi sosial dalam masya-

rakat, dan adanya perbedaan kondisi 

geografis dam demografis pada negara 

itu, sehingga fungsi pelayanan dan 

pengaturan umum di bidang pemerin-

tahan, pembangunan dan kemasyara-

katan perlu didistribusikan agar benar-

benar aspiratif, merata dan berkeadilan. 

Setiap warga negara untuk berhubungan 

mempunyai akses langsung dengan 

pemimpinnya dan sebaliknya pimpinan 

akan memperoleh kesempatan luas 

untuk mengetahui potensi sumber daya, 

masalah, kendala dan kebutuhan serta 

menghidarkan mekanisme pernbuatan 

keputusan yang berbeda dengan kondisi 

dan kebutuhan masyarakatnya.

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 mengutamakan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah menggunakan 

asas desentralisasi dan menjalankan 

otonomi yang seluas-luasnya kecuali 

urusan pemerintahan yang menjadi 

urusan pemerintah, dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyara-

kat, pelayanan umum dan daya saing 

daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

Pasa1 2 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004.  Sesuai dengan ketentuan 

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 (Perubahan Kedua), yang 

menentukan bahwa : “Pemerintah 

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 
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Pemerintahan Daerah dengan  tetap 

mempertahankan Kantor Pertanahan 

sebagai instansi vertikal dan memperta-

hankan kewenangan pertanahan se-

bagai kewenangan Pemerintah, yaitu 

dengan diterbitkannya Keputusan 

Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 

2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi 

Daerah di Bidang Pertanahan dan 

peraturan-peraturan lainnya, antara 

lain:

1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Badan Pertanahan 

Nasional;  

2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Antara Pemerintahan, Pe-

merintah Daerah Provinsi Dan Pe-

merintah Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 2007 Nomor 82);

3) Keputusan Presiden Nomor 34 

Tahun 2003 tentang Kebijakan 

Nasional di Bidang Pertanahan Lem-

baran Negara Tahun 2003 Nomor 

60);

4) Keputusan  Kepala Badan Perta-

nahan Nasional  Nomor 2 Tahun 

2003  tentang Norma dan Standar 

Mekanisme Ketatalaksanaan Kewe-

nangan Pemerintah di Bidang Perta-

nahan yang dilaksanakan oleh Pe-

merintah Kabupaten/Kota.

Dengan keluarnya peraturan per-

undang-undangan sebagaimana terse-

but di atas,  banyak kabupaten dan kota 

yang merasa kecewa,  Kabupaten dan 

kota hingga saat ini belum memahami 

alasan yang dikemukakan oleh Pemerin-

tah, yang menyatakan bahwa kewe-

nangan bidang pertanahan dibagi 

menjadi dua kewenangan, yaitu kewe-

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, 

usaha kecil dan menengah;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;

l. pelayanan kependudukan dan cata-

tan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pe-

merintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman 

modal;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar 

lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang diama-

natkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Untuk segera mewujudkan pelaksa-

naan pemerintahan daerah sebagai-

mana yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 

telah dicabut dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, banyak kabu-

paten dan kota yang sudah membentuk 

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah 

tentang Kewenangan Daerah dan 

Peraturan Daerah tentang Kelembagaan, 

yang di dalamnya antara lain memuat 

kewenangan kabupaten dan kota di 

bidang pertanahan, dan Peraturan 

Daerah tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tatakerja Dinas/Kantor 

Pertanahan kabupaten dan kota sebagai 

perangkat daerah otonom untuk meng-

gantikan Kantor Pertanahan sebagai 

instansi vertikal/perangkat pemerintah 

pusat di daerah.

Dalam perkembangannya, Pemerin-

tah Pusat mengeluarkan beberapa 

peraturan pelaksanaan atau petunjuk 

pelaksanaan yang bertentangan dengan 

Undang-Undang yang mengatur tentang 

997
Jurnal Riset Daerah Vol. VII, No.3. Desember 2008

Pelaksanaan Desentralisasi Urusan Wajib Bidang Pertanahan 



masih enggan dan belum sepenuhnya 

ikhlas menyerahkan kewenangan di 

bidang pertanahan. Oleh karena dengan 

adanya penyerahan kewenangan ini, 

akan berimplikasi pada perubahan 

struktur kelembagaan, personalia, 

pembiayaan dan perlengkapan di bidang 

pertanahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hat-hal tersebut di 

atas, maka dapat diindentifikasi dan 

dirumuskan permasalahan, sebagai 

berikut :

1) Faktor-faktor apakah yang mem-

pengaruhi pelaksanaan Peraturan 

perundang-undangan yang me-

ngatur urusan wajib bidang perta-

nahan?

2) Mengapa urusan wajib bidang perta-

nahan di Kabupaten Bantul sampai 

saat ini belum dapat dilaksanakan 

sebagaimana seharusnya ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah di dalam penelitian 

ini adalah mengenai pelaksanaan 

desentralisasi urusan wajib pertanahan 

di Kabupaten Bantul, yang lebih menitik 

beratkan pada proses pelakasanaan 

urusan wajib bidang pertanahan di 

Kabupaten Bantul.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan secara spesifik yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, adalah  

sebagai berikut: 

nangan di bidang hukum (kewenangan 

pemerintah) dan kewenangan peme-

rintahan (kewenangan kabupaten dan 

kota). Kabupaten dan kota tetap 

beranggapan bahwa kewenangan 

bidang pertanahan merupakan salah 

satu kewenangan pemerintahan yang 

wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan 

kota. Kabupaten dan kota sebenarnya 

tidak akan merasa kecewa, jika alasan 

yang dikemukakan oleh pemerintah 

berdasarkan alasan yang bersifat teknis 

semata.

Dengan keluarnya peraturan per-

undang-undangan sebagaimana terse-

but di atas, menimbulkan pertanyaan 

bagi kabupaten dan kota terhadap 

kehendak politik (political will) peme-

rintah terhadap penyelenggaraan 

otonomi daerah di bidang pertanahan. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan 

Presiden  Nomor 10 Tahun 2006 yang 

disyahkan Presiden tanggal 11 April 

2006 dinilai mengurangi kewenangan 

daerah dan bertentangan dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. Dalam 

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan 

pemerintah pusat hanya 6 bidang, yaitu 

politik luar negeri, pertahanan, ke-

amanan, yustisi, moneter dan fiskal 

nasional dan agama, sedangkan daerah 

mempunyai 16 urusan wajib, salah 

satunya adalah bidang pertanahan dan 

juga urusan pemerintahan Kabupaten/ 

Kota yang bersifat pilihan yang meliputi 

urusan pemerintahan yang secara nyata 

ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan kon-

disi, kekhasan, dan berpotensi unggulan 

daerah yang bersangkutan. Dari uraian 

diatas jelas dan nampaknya pemerintah 
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III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten 

Bantul

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul merupakan ba-

gian dari wilayah Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang dibentuk 

dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1950, terletak antara 0700 44' 04” 

- 080 00' 27” Lintang Selatan dan 1100 

12' 34” - 1100 31' 08”” Bujur Timur, 

Kabupaten Bantul memiliki wilayah 

kurang lebih 506.85 Km2 terdiri dari 17 

kecamatan dan 75  desa

Wilayah Kabupaten Bantul berba-

tasan dengan wilayah beberapa kabupa-

ten, yaitu :

a. sebelah utara dengan kota Yogya-

karta;

b. sebelah timur dengan Kabupaten 

Sleman dan Kabupaten Gunung 

Kidul;

c. sebelah selatan dengan Samudra 

Indonesia;

d. sebelah barat dengan Kabupaten 

Kulon Progo.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul 

pada akhir  tahun 2006  sebesar 

809.971 jiwa, terdiri dari 401.719. jiwa 

berjenis kelamin perempuan dan 

441.328 .jiwa berjenis kelamin laki-laki.  

Sebagian besar rakyat di Kabupaten 

Bantul adalah petani , hal ini disebabkan 

Kabupaten Bantul memiliki luas lahan 

pertanian dengan luas 16.036.00 Ha.

a. Untuk mengetahui, menganalisa 

dan mengevaluasi faktor-faktor 

apakah yang mempengaruhi pe-

laksanaan Peraturan perundang-

undangan yang mengatur urusan 

wajib bidang pertanahan?

b. Untuk mengetahui, menganalisa 

dan mengevaluasi mengapa urusan 

wajib bidang pertanahan di Kabu-

paten Bantul sampai saat ini belum 

dapat dilaksanakan sebagaimana 

seharusnya  

 II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitan

Penelitian ini merupakan penelitan 

hukum normatif artinya penelitian 

hukum dengan menggunakan abstraksi 

norma hukum positif yang berlaku dalam 

melaksanakan desentralisasi urusan 

wajib pertanahan di Kabupaten Bantul 

dengan cara meneliti data sekunder 

yaitu berupa norma hukum positif .

Dalam penelitian ini dilakukan  

proses deduksi dari norma hukum positif 

yang berlaku, yang berupa sistematisasi 

hukum dan sinkronisasi hukum baik 

secara horizontal maupun vertikal untuk 

mengetahui dan mengevaluasi me-

ngenai politik hukum pelaksanaan kewe-

nangan pertanahan di kabupaten/kota. 

Pada lapisan hukum ini dilakukan 

deskripsi, sitematisasi, analisis, intre-

pretasi dan menilai hukum positif. Pada 

lapisan hukum dogmatif dilakukan 

deskripsi, sistematisasi, analisis, inter-

pretasi dan menilai hukum positif, 

dengan sistematisasi hukum dan 

sinkronisasi hukum secara vertikal dan 

horizontal. 
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material serta sudah dilaksanakan oleh 

daerah dimungkinkan karena sesuatu 

hal ditarik kembali menjadi urusan 

pemerintah/propinsi. Sistem penye-

rahan urusan secara tidak langsung 

(melalui propinsi) atau hanya berdasar-

kan pengakuan dari pemerintah semata, 

seringkali menyebabkan tidak terseleng-

garanya suatu penyerahan urusan oleh 

pemerintah kepada pemerintah kabupa-

ten/kotamadya, Sebab pemerintah/ 

propinsi, merasa akan kehilangan 

sumber pendapatannya, jika harus 

menyerah urusan kepada kabupaten/ 

kotamadya.

Dilihat dari segi hukum, yaitu 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 

khususnya berkaitan dengan ketentuan 

mengenai penyerahan urusan pangkal 

kepada kabupaten/kotamadya di ling-

kungan propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, maka dapat dikatakan 

bahwa urusan agraria/pertanahan sejak 

awal sebenarnya telah menjadi urusan 

rumah tangga (otonom) pemerintah 

Kabupaten Bantul. Meskipun demikian 

urusan itu tetap menjadi urusan 

pemerintah pusat, karena peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1950 khususnya yang berkaitan 

dengan ketentuan penyerahan urusan 

agraria tidak pernah dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat. Dalam praktek 

penyelenggaraan pemerintah daerah 

selama ini, cara sebagaimana tersebut di 

atas diakui sebagai cara penarikan 

sesuatu secara diam-diam oleh pemerin-

tah dari kabupaten/kotamadya.

B. Otonomi Daerah di Kabupaten 

Bantul

1. Penyerahan urusan menurut 

Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 1950

Berdasarkan Undang-Undang No-

mor 15 Tahun 1950 Tentang Pemben-

tukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta,  Kabupaten Bantul oleh 

pemerintah pusat diberikan 14 urusan 

pangkal sebagai urusan rumah tangga 

daerah (URTD), diantaranya  urusan 

agraria

Dari 14 urusan pangkal tersebut 

hanya ada 7 (tujuh) urusan yang dise-

rahkan, sisanya tetap menjadi urusan 

pemerintah pusat. Adapun 7 (tujuh) 

urusan tersebut, antara lain :

urusan umum, urusan pemerintah 

umum, undang-undang pekerjaan 

umum, urusan pertanian tanaman 

pangan, urusan perikanan darat, urusan 

perkebunan dan urusan kehewanan.

Di samping urusan pangkal, pe-

merintah kabupaten/kotamadya juga 

diberi urusan tambahan yang penye-

rahannya dilakukan secara bertahap. 

Jumlah urusan tambahan sebanyak 5 

urusan, yaitu :

urusan pendidikan, pengajaran dan 

kebudayaan, urusan kesehatan, urusan 

lalu lintas angkutan jalan, urusan 

pariwisata  dan urusan kehutanan.

Dalam praktek penyelenggaraan 

pemerintah di daerah pada saat itu 

ternyata penyerahan suatu urusan 

rumah tangga daerah secara formal 

tidak selalu diikuti oleh penyerahan 

secara nyata. Sesuatu urusan yang 

sudah diserahkan secara formal dan 
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Pokok-Pokok Agraria. Pengelolaan tanah 

di Indonesia didasarkan pada arah dan 

kebijakan tanah sebagaimana tercan-

tum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar  1945 yang berbunyi : 

“Bumi, air dan ruang angkasa yang 

terkandung di dalamnya dikuasai negara 

dan dipergunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945  

selanjutnya dijabarkan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang 

selanjutnya dikenal dengan istilah Un-

dang-Undang Pokok Agraria.  Undang-

Undang ini memuat kebijakan perta-

nahan nasional (national land policy) 

yang menjadi dasar pengelolaan tanah di 

Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Ta-

hun 1960, disebutkan bahwa subjek hu-

kum pemegang hak atas tanah dapat 

berbentuk bangsa Indonesia, negara 

Republik Indonesia, perseorangan atau-

pun badan hukum.

1. Hak Bangsa Indonesia

Dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor  5 Tahun 1960, disebutkan :

”1) Seluruh wilayah Indonesia ada-

lah kesatuan tanah air dari 

seluruh rakyat Indonesia, yang 

bersatu sebagai bangsa Indone-

sia.

2) Seluruh bumi, air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan 

alam yang terkandung di dalam-

nya dalam wilayah Republik 

Indonesia, sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa adalah 

bumi, air dan ruang angkasa 

bangsa Indonesia dan merupa-

kan kekayaan nasional.

C. Pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor  32 Tahun 2004

Dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 maka terjadi 

perbedaan yang mendasar mengenai 

prinsip-prinsip penyelenggaraan peme-

rintahan di daerah dibandingkan dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974.  Apabila dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 pembentukan 

otonomi daerah disertai dengan pem-

berian kewenangan pangkal dan selan-

jutnya dilakukan penyerahan urusan 

tambahan oleh pusat yang ditetapkan 

dalam peraturan pemerintah, maka 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dengan jelas dan tegas ditetapkan 

urusan wajib apa saja dimiliki oleh 

pemerintah pusat dan daerah kabupa-

ten/kota.

Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan 

tegas ditetapkan urusan  yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat, meliputi 

politik luar negeri, pertahanan, ke-

amanan, yustisi, moneter dan fiskal 

nasional, dan agama.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 .Urusan 

yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten atau kota adalah semua 

bidang-bidang pemerintahan selain 

yang diatut dalam Pasal 10 ayat (3).

   

D. Kebijakan Pengelolaan Per-

tanahan di Indonesia

Kebijakan pengelolaan pertanahan 

menurut Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

1001
Jurnal Riset Daerah Vol. VII, No.3. Desember 2008

Pelaksanaan Desentralisasi Urusan Wajib Bidang Pertanahan 



rakyat, dalam arti kebahagian 

kesejahteraan, dan kemerde-

kaan dalam masyarakat dan 

negara hukum Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, adil dan 

makmur.

4) Hak menguasai dari negara 

tersebut pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-

daerah swatantra dan masya-

rakat-masyarakat hukum adat, 

sekedar diperlukan dan tidak 

bertentangan dengan kepen-

tingan nasional, memuat ke-

tentuan-ketentuan peraturan 

pemerintah.”

Pembahasan dari ketentuan-keten-

tuan tersebut di atas, adalah bahwa :

1) Hak menguasai dari negara meru-

pakan hak yang tertinggi, sedang 

hak-hak atas tanah yang lain kedu-

dukannya dibawah hak menguasai, 

sebagai konsekuensinya apabila 

negara memerlukan tanah yang 

sudah dibebani hak-hak yang lain 

untuk dikuasai kembali, maka hak-

hak atas tanah lainnya dikalahkan.

2) Penggunaan wewenang yang ber-

asal dari hak menguasai ini dibatasi 

dengan ketentuan, penguasaan 

negara atas tanah-tanah tersebut 

dalam rangka menjamin kemak-

muran rakyat.

3) Hak menguasai dari negara, pelak-

sanaannya dapat dikuasakan ke-

pada daerah-daerah swatantra dan 

masyarakat-masyarakat hukum 

adat.

Hak menguasai negara yang 

rinciannya meliputi : kewenangan untuk 

mengatur, menentukan dan menyeleng-

3) Hubungan antara bangsa Indo-

nesia dan bumi, air serta ruang 

angkasa termasuk dalam ayat 

(2) pasal ini adalah hubungan 

yang bersifat abadi.”

2. Hak negara

Dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor  5 Tahun 1960,  disebutkan :

”1) Atas dasar ketentuan dalam 

Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar dan hal-hal seba-

gai dimaksud dalam Pasal 1, 

bumi, air dan ruang angkasa 

termasuk kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya itu 

pada tingkatan tertinggi dikua-

sai oleh negara, sebagai organi-

sasi kekuasaan seluruh rakyat.

2) Hak menguasai dari negara 

dalam (1) pasal ini memberi we-

wenang untuk :

a. Mengatur dan menyeleng-

garakan peruntukan, peng-

gunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan 

ruang angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur 

hubungan-hubugan hukum 

antara orang-orang dengan 

bumi, air dan ruang ang-

kasa.

c. Menentukan dan mengatur 

hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dan per-

buatan-perbuatan hukum 

yang mengenai bumi, air dan 

ruang angkasa.

3) Wewenang yang bersumber 

pada hak menguasai dari negara 

tersebut pada ayat (2) pasal ini 

digunakan untuk mencapai 

sebesar-besar kemakmuran 
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Tanah mempunyai makna yang 

sangat strategis karena tanah tidak 

hanya mengandung aspek fisik, namun 

tanah juga mengandung aspek sosial, 

ekonomi, budaya, politik, hukum, serta 

pertahanan dan keamanan. Implikasi 

dari aspek tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari adalah bahwa tanah mem-

punyai makna dan nilai yang dapat 

memberikan kepada manusia.

Secara teori,  sumber daya tanah 

memiliki 6 (enam) jenis nilai, yaitu :  (1) 

nilai produktif, (2) nilai lokasi, (3) nilai 

lingkungan, (4) nilai sosial, (5) nilai 

politik, dan (6) nilai hukum. Sumber 

daya tanah akan mempunyai nilai 

sempurna, apabila 6 (enam) nilai ter-

sebut dapat tercakup semuanya. Kenya-

taannya fungsi nilai tanah selalu berjalan 

secara tidak utuh dalam arti tidak 

memiliki semua formasi teoritis yang 

diharapkan. Ketidaksempurnaan nilai 

tanah telah mendorong mekanisme 

pengalokasian tanah secara tidak adil 

dan tidak merata. Golongan masyarakat 

yang status sosialnya tinggi, cenderung 

untuk memanfaatkan ketidaksempur-

naan nilai tanah tersebut untuk kepen-

tingan yang menghasilkan keuntungan 

dirinya semata.

Oleh karena itu peranan pemerintah 

di dalam mengelola sumber daya tanah 

sangat diperlukan, tidak hanya terbatas 

pada upaya untuk menyempurnakan 

mekanisme yang dapat mengalokasikan 

sumber daya tanah, tetapi diperlukan 

lembaga khusus guna mengemban 

fungsi agar tanah dapat dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

masyarakat secara adil dan merata.

 

garakan berbagai kegiatan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor  5 

Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2), ditafsirkan 

secara otentik oleh Undang-Undang 

Nomor  5 Tahun 1960 sebagai hubungan 

hukum yang bersifat hubungan publik 

semata Boedi Harsono,  (1999:230). Ini 

berarti secara prinsip pengelolaan 

pertanahan dapat dilaksanakan dengan 

cara menyerahkan kewenangan kepada 

daerah kabupaten atau kota (otonom) 

ataupun dengan cara pelimpahan 

kewenangan kepada daerah kabupaten 

atau kota (medebewind).

3. Hak perseorangan dan badan 

hukum

Dalam Undang-Undang Nomor  5 

Tahun 1960  Pasal 4,  disebutkan :

”a. Atas dasar hak menguasai dari 

negara sebagaimana adanya 

macam-macam hak atas tanah, 

yang dapat diberikan kepada 

dan dipunyai orang-orang, baik 

sendiri-sendiri maupun ber-

sama-sama dengan orang-

orang lain serta badan hukum.

b. Hak-hak atas tanah yang dimak-

sud dalam ayat (1) pasal ini, 

memberi wewenang untuk 

mempergunakan tanah yang 

bersangkutan, demikian pula 

tubuh bumi dan air serta ruang 

angkasa yang ada diantaranya 

sekedar diperlukan untuk ke-

pentingan yang langsung berhu-

bungan dengan penggunaan 

tanah itu dalam batas-batas 

menurut Undang-Undang ini 

dan peraturan hukum lain yang 

lebih tinggi.”
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Pemerintah pusat sebagai pelak-sana 

sentralistis kewenangan pertanahan 

dinilai kurang memahami dan menang-

kap aspirasi yang berkembang di daerah. 

Dengan alasan meningkatkan pertum-

buhan ekonomi, termasuk kebijakan dan 

hukum pertanahan yang bias dan me-

nguntungkan kelompok tertentu, Peme-

rintah melupakan nasib pemilik tanah 

yang terkena dan mengorbankan tanah-

nya bagi suksesnya pembangunan. Pe-

merintah daerah yang berhadapan lang-

sung dengan tuntutan masyarakat men-

dapatkan dirinya berada dalam ketidak-

berdayaan, karena tidak mempunyai 

kewenangan untuk mengambil kebi-

jakan dan penyelesaian terhadap per-

masalahan dan konflik tersebut. Timbul-

lah kekecewaan dalam masyarakat yang 

kemudian memicu berkembangnya tun-

tutan pemberdayaan daerah dan an-

caman disintegrasi diberbagai daerah 

yang kaya akan sumber alamnya. Bersa-

maan dengan tuntutan dan ancaman 

tersebut di beberapa daerah terjadi 

pendudukan tanah adat, tanah yang 

menurut mereka telah dibebaskan 

secara tidak adil oleh pemerintah atau 

dikuasai oleh pengusaha. Tuntutan dan 

ancaman itu kemudian direspon oleh 

pemerintah, antara lain dengan ditetap-

kannya Undang-Undang Nomor 32 Ta-

hun 2004 yang di dalamnya menetapkan 

bahwa bidang tanah termasuk urusan 

wajib yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota. Dari uraian tersebut, 

BPN berpendapat bahwa salah satu 

kendala otonomi di bidang pertanahan di 

Kabupaten Bantul karena adanya dissin-

kronisasi peraturan perundang-undang-

an, yaitu antara Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004. Menurut penulis 

E. Kebijakan Pengelolaan Perta-

nahan di Kabupaten Bantul 

menurut  Undang-Undang No-

mor 32 Tahun 2004

Dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-

tahan Daerah maka secara juridis 

pengelolaan urusan wajib dibidang 

pertanahan mengalami perubahan yang 

signifikan. Dalam Pasal 14 ayat (1), 

bidang pertanahan merupakan salah 

satu urusan wajib yang harus dilaksana-

kan oleh daerah kabupaten/ kota “wajib” 

secara hukum berarti harus dilaksa-

nakan.

Sebagai tindak lanjut berlakunya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

khususnya dalam rangka melaksanakan 

urusan dibidang pertanahan di Kabupa-

ten Bantul, maka telah dikeluarkan 

Peraturan Daerah yang mengatur kewe-

nangan, kelembagaan dan personalia 

yang mengelola bidang pertanahan di 

Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah ini 

telah merubah kewenangan, kelem-

bagaan dan personalia dibidang perta-

nahan yang semula sebagai urusan pe-

merintah pusat menjadi urusan rumah 

tangga daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

pengaturan dan penyelenggaraan uru-

san wajib  di bidang pertanahan meru-

pakan salah satu urusan rumah tangga 

daerah yang wajib dilaksanakan oleh 

pemerintah kabupaten/kota. Kebijaksa-

naan ini berkaitan dengan berkembang-

nya permasalahan dan konflik perta-

nahan yang sebagian besar disebabkan 

oleh sentralisme pengaturan dan penye-

lenggaraan kewenangan pertanahan. 
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sangobeng (2002 : 31), “Urusan 

pertanahan yang dapat dilimpakan 

dalam rangka otonomi daerah hanyalah 

urusan agraria (baca:pertanian), se-

dangkan urusan kepemilikan tanah 

harus tetap berada pada kewenangan 

pusat”.

Departemen Dalam Negeri dan 

Pemerintah Kabupaten Bantul menya-

takan bahwa kendala pelaksanaan 

urusan wajib di bidang pertanahan di 

Kabupaten Bantul bukan karena adanya 

dissinkronisasi Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, tetapi karena 

danya dissinkronisasi antara Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004  dengan 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 

2001. Menurut Departemen Dalam 

Negeri dan pemerintah Kabupaten 

Bantul, antara Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004  tidak bertentangan, 

karena dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960, peme-

rintah pusat pada prinsipnya dapat 

melimpahkan kewenangan di bidang 

pertanahan kepada daerah kabupaten/ 

kota sekedar dibutuhkan dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan 

nasional dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004, pemerintah Kabupaten 

Bantul tidak akan menyampingkan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960. Undang-Undang ini tetap 

akan menjadi payung hukum (Umbrella 

Act) bagi pelaksanaan urusan wajib di 

Kabupaten Bantul  bidang pertanahan. 

Sekarang persoalannya adalah, adanya 

tindakan penundaan oleh pemerintah 

terhadap pelaksanaan otonomi di bidang 

pendapat BPN adalah pendapat yang 

benar karena Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 adalah paraturan per-

undang-undangan yang menjadi pedo-

man dalam melaksanakan tugas, seba-

gai aparat pemerintah pusat yang ada di 

daerah BPN haruslah tetap memper-

tahankan bahwa urusan pertanahan 

adalah urusan pemerintah pusat, 

sedangkan daerah kabupaten/kota 

melaksanakan urusan pertanahan 

tersebut sebagai tugas pembantuan 

(medebewind), hal ini menunjukan 

bahwa pemerintah pusat belum ada 

kemauan untuk menyerahkan urusan 

pertanahan kepada kabupaten/kota 

sesuai dengan semangat otomomi 

daerah, karena pemerintah pusat 

merasa bahwa dengan menyerahkan 

urusan pertanahan kepada kabupaten/ 

kota, akan menimbulkan dis intergrasi 

bangsa, suatu alasan yang sangat tidak 

mendasar.

Adanya dissinkronisasi antara 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

dengan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2000, dapat disimak dari bunyi 

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004  yang tidak menjelaskan 

bahwa urusan wajib yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten/kota 

mempunyai arti yang sama dengan Pasal 

1 ayat (1) angka 4 dan Pasal 2 serta Pasal 

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

hanya mengatur tanah dalam arti 

sempit, yaitu kewenangan pemanfaatan 

dan pengelolaan bidang pertanahan oleh 

kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 konsep tanah 

diartikan secara luas, meliputi penataan 

ruang, pendaftaran tanah, penerbitan 

bukti hak atas tanah dan informasi 

tanah. Selanjutnya menurut Soe-
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Dalam Negeri, antara lain karena kurang 

adanya political will dari pemerintah 

pusat c.q. BPN yang mendapat du-

kungan pimpinan yang lebih tinggi. Hal 

ini dapat dibuktikan adanya indikasi-

indikasi, sebagai berikut :

a. di tingkat pusat, baik di BPN maupun 

di Departemen Dalam Negeri belum 

ada persiapan-persiapan untuk 

menyusun peraturan baru berdasar-

kan Peraturan Pemerintah  Nomor 

38 Tahun 2007.

b. di tingkat pusat, baik BPN maupun di 

Departemen Dalam Negeri belum 

ada persiapan-persiapan untuk 

menyerahkan personalia, perleng-

kapan, pembiayaan dan dokumen-

tasi;

c. dalam forum konfirmasi pengakuan 

kewenangan daerah yang diadakan 

oleh Departemen Dalam Negeri 

dengan pemerintah kabupaten/kota 

se-Indonesia di Jakarta pada 

Nopember 2002, diperoleh kete-

rangan dari pemerintah Kabupaten 

Bantul, bahwa dari sebanyak 14 

urusan wajib yang menjadi kewe-

nangan pemerintah Kabupaten 

Bantul, BPN tidak mengirimkan per-

sonil maupun naskah pengakuan 

kewenangan bidang pertanahan.

Keengganan pemerintah pusat da-

lam penyerahan urusan di bidang per-

tanahan di daerah kabupaten dan daerah 

kota, karena kalangan birokrat dan 

pejabat-pejabat di bidang-bidang perta-

nahan mengalami kejutan psikologis 

dengan adanya desentralisasi urusan 

bidang pertanahan di daerah kabupaten 

dan daerah kota, karena selama ini 

urusan bidang pertanahan diurus secara 

pertanahan di Kabupaten Bantul dengan 

mengeluarkan Keputusan Presiden 

Nomor 10 Tahun 2001, dengan alasan  

sebagai berikut :

1. Adanya potensi konflik di bidang 

Pertanahan/tanah

BPN memandang masalah perta-

nahan/tanah mempunyai potensi konflik 

antar daerah, antar daerah dengan 

masyarakat, dan antara masyarakat 

dengan masyarakat. Tanah adalah unsur 

pemersatu bangsa yang bersumber pada 

ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Tahun  1945 dan secara 

operasional dilandasi dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960.  Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersum-

ber pada ketentuan Pasal 18 Undang-

Undang Dasar Tahun  1945 yang hanya 

berbicara mengenai pemerintahan 

daerah. Urusan pertanahan pada intinya 

berbicara mengenai kepastian hukum, 

sehingga dalam hal ini tidak boleh me-

nimbulkan perbedaan perlakuan ter-

hadap pengelolaan pertanahan. Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

merupakan dasar dari kebijakan (basic 

policy) national dalam rangka struktur 

penguasaan/pemilikan tanah yang 

mengutamakan kepentingan nasional 

(golongan ekonomi lemah) atas dasar 

persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Kurang Adanya Kemauan Politik 

(Political Will) dari Pemerintah 

Pusat

Salah satu kendala dalam pelaksa-

naan otonomi di bidang pertanahan di 

Kabupaten Bantul, menurut Departemen 
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bertentangan dengan kepentingan 

nasional dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Ketentuan ini, oleh BPN ditafsir-

kan sebagai urusan pembantuan 

(medebewind) semata, bukan sebagai 

urusan rumah tangga daerah.

Perbedaan penafsiran terhadap 

ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan 

ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Tahun  1945 dan Pasal 2 

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999, sebenarnya harus sudah 

berakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007, yang di dalamnya 

mengatur tentang rincian urusan wajib 

yang kewenangan pemerintah dan 

kewenangan propinsi sebagai daerah 

otonom di bidang pertanahan dan 

urusan wajib yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota.  

Meskipun secara juridis urusan 

pertanahan harus sudah dilaksanakan di 

daerah kabupaten dan daerah kota 

selambat-lambatnya 31 Mei 2003, 

namun berdasarkan wawancara  dengan 

nara sumber di BPN, Depdagri, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bantul maupun 

pemerintah Kabupaten Bantul, sama 

sekali belum ada tanda-tanda persiapan 

untuk penyusunan peraturan per-

undang-undangan di bidang pertanahan 

yang berkaitan dengan otonomi, mau-

pun persiapan penyerahan personalia, 

perlengkapan, pembiayaan dan doku-

mentasi di bidang pertanahan.

Dari permasalahan tersebut di atas, 

menunjukkan bahwa urusan pertanahan 

nantinya akan tetap menjadi urusan 

rumah tangga Kabupaten Bantul. Per-

soalannya tinggal kemauan politik 

sentralistik. Jadi kendalanya, lebih pada 

kesadaran dan political will para 

pejabatnya dari pada substansi per-

aturan perundang-undangannya.

F. Analisa dan Solusi Agar Otonomi 

di Bidang Pertanahan di Kabupa-

ten Bantul Dapat Terwujud

1. Harus ada kemauan politik 

(political will)  dari pemerintah 

pusat

Salah satu faktor yang mempe-

ngaruhi dalam pelaksanaan urusan wajib 

di bidang pertanahan di Kabupaten 

Bantul, antara lain karena adanya 

perbedaan penafsiran terhadap keten-

tuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan 

bahwa urusan wajib bidang pertanahan 

merupakan urusan pemerintahan yang 

wajib dilaksanakan oleh daerah kabupa-

ten dan daerah kota.

Ketentuan tersebut, oleh Pemerin-

tah Pusat c.q. BPN dipandang berten-

tangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Tahun  1945 

dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 maupun Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960, dapat 

disimpulkan bahwa kebijaksanaan pe-

ngelolaan pertanahan di Indonesia 

berada di tangan pemerintah pusat.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 

2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 disebutkan bahwa atas 

dasar hak menguasai negara atas tanah, 

negara dapat melimpahkan urusan 

pertanahan sepanjang diperlukan, tidak 
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ngacu pada peraturan, keputusan, ins-

truksi dan surat edaran Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 10 Ta-

hun 2001, juga tetap mengakui bahwa 

kewenangan di bidang pertanahan 

merupakan kewenangan pemerintahan 

yang wajib dilaksanakan oleh daerah 

kabupaten dan kota, namun oleh karena 

personalia, perlengkapan, pembiayaan 

dan dokumentasi belum diserahkan 

kepada daerah kabupaten dan kota, 

maka status kantor wilayah BPN Propin-

si, kantor pertanahan kabupaten dan 

kota, tetap melaksanakan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berkaitan de-

ngan struktur organisasi, tugas dan 

fungsi Badan Pertanahan Nasional.

 Maka seyogyanya pemerintah pusat 

dengan telah dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, 

segera memberlakukan Peraturan Pe-

merintah Nomor 38 Tahun 2007, karena 

apabila pemerintah dalam melak-

sanakan Peraturan perundang-undang-

an tersebut masih akan menindak 

lanjutinya dengan peraturan pelaksana-

an mengenai petunjuk teknis untuk 

masing-masing sub bidang atau sub-sub 

bidang urusan pemerintahan, sebagai-

mana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007, maka pelaksanaan desentralisasi 

urusan wajib masih tetap belum dapat 

dilaksanakan di Kabupaten Bantul dan 

pemerintah melanggar Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 

14 ayat (3).

Pemerintah Pusat  tidak perlu 

merasa khawatir bahwa dengan dilaksa-

nakannya urusan wajib di bidang per-

(political will) dari pemerintah, baik itu 

Depdagri selaku  sebagai fasilitator 

otonomi daerah maupun BPN sebagai 

pelaksana kebijakan di bidang perta-

nahan. Mengutip penjelasan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, dapat 

dikatakan bahwa sebenarnya  yang 

sangat penting dalam pemerintahan dan 

dalam kehidupan negara, adalah sema-

ngat para penyelenggara negara dan 

semangat para pemimpin pemerintahan,  

artinya untuk mewujudkan otonomi di 

bidang pertanahan di Kabupaten Bantul,  

sangat tergantung ada atau tidak 

adanya kemauan politik dari peme-

rintah.

2. Pemerintah Pusat harus segera 

memberlakukan Peraturan Pe-

merintah Nomor 38 Tahun 2007  

Pemerintah Kabupaten Bantul, 

beranggapan bahwa apabila pemerintah  

memang mempunyai political will ter-

hadap pelaksanaan urusan wajib di 

bidang pertanahan di Kabupaten Bantul, 

maka mereka seharusnya konsisten 

terhadap produk-produk hukum yang 

telah dibuatnya.

Pada waktu sebelum dikeluarkannya 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 

2001, Pemerintah Pusat secara prinsip 

mengakui bahwa kewenangan di bidang 

pertanahan merupakan kewenangan 

pemerintahan daerah yang wajib dilak-

sanakan oleh daerah kabupaten dan 

kota, namun karena peraturan pelaksa-

naan dari Peratruan Pemerintah Nomor 

25 Tahun 2000 pada waktu itu belum 

dikeluarkan maka pelaksanaan otonomi 

di bidang pertanahan sampai saat ini di 

daerah kabupaten dan kota tetap me-
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dan menciptakan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena 

kebijakan desentralisasi bidang perta-

nahan kepada kabupaten dan kota, 

merupakan perkembangan kebijakan 

baru yang semula merupakan kebijakan 

yang bersifat sentralistik sebagaimana 

diatur dalam pasal 2 ayat (40 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960.  

Pelaksanaan kebijakan otonomi 

atau desentralisasi urusan wajib di 

bidang pertanahan berdasarkan Tap. 

MPR-RI No. IX/MPR/2001 Tentang 

Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan 

Sumber Daya Alam, merupakan per-

soalan yang sangat prinsip, sehingga 

dalam Tap MPR tersebut dinyatakan 

dengan kata-kata :”Mengupayakan ke-

seimbangan hak dan kewajiban negara, 

pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/ 

kota, dan desa atau yang setingkat), 

masyarakat dan individu. Melaksanakan 

desentralisasi berupa pembagian urusan 

wajib yang menjadi kewenangan di 

tingkat nasional,  propinsi, kabupaten/ 

kota, dan desa atau yang setingkat, 

berkaitan dan pengelolaan sumber daya 

agraria/sumber daya alam.” Semuanya 

itu tetap dalam rangka : “Memelihara 

dan mempertahankan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”.

Sehubungan dengan apa yang 

dikemukakan di atas, maka perangkat 

hukum (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960) yang ada sekarang perlu dileng-

kapi dan diadakan penyempurnaan 

ketentuan dan rumusan lembaga 

perumus kebijakan dan lembaga 

pelaksana kebijakan, peraturan-

peraturannya, agar tersedia perangkat 

hukum yang secara lengkap dan jelas 

memuat ketentuan-ketentuan hukum 

yang dapat menghindarkan penafsiran 

tanahan di daerah kabupaten dan kota 

akan menimbulkan konflik antar  dae-

rah, antara daerah dengan masyarakat 

dan antar masyarakat dengan masya-

rakat, yang pada akhirnya akan me-

ngancam persatuan dan kesatuan bang-

sa. Konflik dan ancaman disintegrasi 

bangsa tidak akan terjadi. Di dalam 

peraturan mengenai kebijakan nasional 

tersebut, pemerintah pusat dapat 

menetapkan prosedur, mekanisme 

penerbitan surat-surat berharga dan 

surat-surat lainnya, struktur organisasi, 

tugas pokok dan fungsi kelembagaan di 

bidang pertanahan, dan tolak ukur 

dalam pengelolaan pertanahan di dae-

rah, yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga ada kejelasan mengenai apa 

yang menjadi kebijakan nasional dan 

apa saja yang harus dilaksanakan 

kabupaten/kota, sehingga tidak ada lagi 

perbedaan penafsiran yang berkepan-

jangan.

3. Pembaharuan terhadap

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960

Pembaharuan Undang-Undang No-

mor 5 Tahun 1960 diperlukan dalam 

rangka mendukung keberhasilan kebi-

jakan nasional dalam penyelenggaraan 

urusan wajib di bidang pertanahan di 

daerah kabupaten dan daerah kota 

sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, sekaligus 

mengadakan sinkronisasi terhadap 

peraturan perundang-undangan di 

bidang pertanahan yang selama peme-

rintahan orde baru menyimpang dari 

cita-cita semula, yaitu mewujudkan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
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a. Adanya Keputusan Presiden 

Nomor 10 Tahun 2001 yang 

menunda pelaksananan kewe-

nangan bidang pertanahan yang 

sampai saat ini masih berlaku 

dan belum dicabut.

b. Adanya Peraturan Presiden 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Badan Pertanahan Nasional, 

yang mengatur kewenangan 

BPN dalam bidang pertanahan 

sampai ke tingkat regional.

c. Tidak segera dibuatnya peratur-

an pelaksanaan mengenai pe-

tunjuk teknis untuk masing-

masing sub bidang atau sub-sub 

bidang urusan pemerintahan 

2. Urusan wajib bidang pertanahan di 

Kabupaten Bantul sampai saat ini 

belum dapat dilaksanakan sebagai-

mana seharusnya dikarenakan :

a. Bahwa belum dilaksanakannya 

otonomi di bidang pertanahan di 

Kabupaten Bantul, antara lain 

karena adanya dissinkronisasi 

peraturan perundang-undangan 

yaitu antara substansi Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 

dengan substansi Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 

sebagaimana telah diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004, urusan wajib 

bidang pertanahan tetap dilak-

sanakan oleh Pemerintah Pusat, 

yang dalam pelaksanaan sehari-

hari dilaksanakan oleh Badan 

Pertanahan Nasional yang kedu-

dukannya sebagai pembantu 

presiden;

yang keliru dalam pelaksanaannya. 

Dengan demikian akan terwujud kepas-

tian hukum dan perlindungan hukum 

yang seimbang kepada semua pihak 

dalam pelaksanaan pembangunan dan 

kehidupan sehari-hari, yang memerlu-

kan penyediaan dan penguasaan tanah.                          

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dalam 

bab-bab terdahulu dapat ditarik kesim-

pulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Desentralisasi 

urusan wajib bidang pertanahan di 

Kabupaten dan telah ditetapkannya 

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 

2000 tentang Kewenangan Wajib 

Kabupaten Bantul dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 50 

Tahun 2000 tentang Pembentukan 

dan Organisasi Dinas Pertanahan 

Kabupaten Bantul sebagai tindak 

lanjut dari Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom, sampai sekarang 

dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Antara Pemerintahan,  Pe-

merintah Daerah Provinsi Dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ 

Kota, belum dapat dilaksanakan 

karena beberapa faktor-faktor, 

yaitu:
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dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, 

karena hal ini menjadi dasar dalam 

penyusunan susunan organisasi dan 

tata kerja perangkat daerah,

3. Pemerintah pusat dalam membuat 

peraturan perundang-undangan ha-

rus tetap berpedoman Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan 

perundang-undangan, serta meng-

hormati azas-azas yang berlaku 

dalam pembuatan peraturan per-

undang-undangan, agar jalannya 

roda pemerintahan baik di pusat 

maupun daerah dapat berjalan 

sebagaimana mestinya.

4. Pemerintah pusat segera melaksa-

naan kebijakan otonomi atau desen-

tralisasi di bidang pertanahan berda-

sarkan Tap. MPR-RI No. IX/MPR/ 

2001 Tentang Pembaharuan Agraria 

dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 

merupakan perosalan yang sangat 

prinsip, sehingga dalam Tap MPR 

tersebut dinyatakan dengan kata-

kata :”Mengupayakan keseim-

bangan hak dan kewajiban negara, 

pemerintah (pusat, propinsi, kabu-

paten/kota, dan desa atau yang 

setingkat), masyarakat dan indiv-

du. Melaksanakan desentralisasi 

berupa pembagian kewenangan di 

tingkat nasional, daerah propinsi, 

kabupaten/kota, dan desa atau yang 

setingkat, berkaitan dan pengelo-

laan sumber daya agraria/sumber 

daya alam.” Semuanya itu tetap 

dalam rangka : “Memelihara dan 

mempertahankan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”.

b. Badan Pertanahan Nasional 

memandang masalah perta-

nahan/tanah mempunyai po-

tensi konflik antar daerah, antar 

daerah dengan masyarakat, dan 

antara masyarakat dengan ma-

syarakat, sehingga urusan per-

tanahan harus tetap menjadi 

urusan pemerintah pusat;

c. Dengan adanya dissindkornisasi 

peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang urusan 

bidang pertanahan, sampai saat 

ini Pemerintah Kabupaten Bantul 

belum dapat melaksanakan 

urusan yang mengatur tentang 

urusan bidang pertanahan;

d. Belum adanya kemauan politik 

(political will) dari pemerintah 

pusat, dalam pelaksanaan 

urusan wajib bidang perta-

nahan;

e. Pemerintah belum melaksa-

nakan Tap. MPR-RI No. IX/MPR 

/2001 Tentang Pembaharuan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber  

Daya Alam.

B.  Saran -Saran

1. Pemerintah pusat seharusnya sege-

ra menyerahkan urusan wajib dan 

urusan pilihan, sebagaimana diama-

natkan dalam Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

tanpa harus memperhatikan Pasal  4  

ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor  38 Tahun 2007

2. Pemerintah Kabupaten Bantul harus 

segera membuat Peraturan Daerah 

tentang urusan wajib dan urusan 

pilihan, sebagaimana diamanatkan 
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