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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka 

Pemerintah berkewajiban untuk mengatur segala kekayaan alam yang ada di 

Indonesia termasuk tanah untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu 

diperlukan adanya hukum tanah nasional yang mampu mewujudkan 

penjelmaan dari asas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan 

Sosial.1 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia pada 

tanggal 24 September 1960 mengundangkan dan mulai memberlakukan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA). Dengan lahirnya UUPA ini, tercapailah suatu keseragaman 

(unformitas) mengenai hukum tanah, sehingga tidak lagi ada hak atas tanah 

menurut Hukum Barat disamping hak atas tanah menurut Hukum Adat2 atau 

                                                
1 Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2009, hlm. 5. 
2 C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, hlm. 178. 
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dapat dikatakan pula bahwa telah terciptanya suatu Pluralisme Hukum di 

bidang Pertanahan.3 

Adapun tujuan pokok Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah:4 

1.  Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional, 

sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi 

Negara dan rakyat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur; 

2.  Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam Hukum Pertanahan; 

3.  Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan Kepastian Hukum mengenai 

hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:5 

“Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut 
pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan 
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang 
merdeka berdaulat, adil dan makmur.” 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria menyatakan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi 

sosial.” Atas dasar kewenangannya, negara memberikan hak-hak atas tanah 

baik kepada perseorangan, badan hukum ataupun instansi pemerintah. Setelah 

memperoleh hak atas tanah, pemilik tanah sudah mempunyai bukti hak, 

                                                
3 Maria Sumardjono, Tanah, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 56. 
4 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 

15. 
5 Suhariningsih, Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2009, hlm. 24. 
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sehingga dapat memanfaatkan bidang-bidang tanah tersebut tanpa 

mengganggu hak atau kepentingan orang lain. 

Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria. Hak Atas Tanah dimaksud, antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Hutan, dan Hak 

Memungut Hasil Hutan. Setiap Hak Atas Tanah yang dimiliki orang / badan 

hukum harus dilindungi dengan memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah berupa 

sertipikat hak atas tanah.6 

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak Atas Tanah, Hak 

Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan hak 

Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 

bersangkutan.  Pemegang Hak Atas Tanah adalah warga negara Indonesia 

baik laki-laki maupun wanita yang mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh suatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya baik 

bagi diri sendiri maupun keluarganya. Kewajiban bagi Pemegang Hak Atas 

Tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta 

mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau 

instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan 

memperhatikan pihak ekonomi lemah.7 

                                                
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Permasalahan timbul ketika ditemukannya surat-surat pelepasan hak 

atas tanah yang dibuat oleh Camat maupun oleh Lurah atau Kepala Desa, 

yang fungsinya untuk menciptakan alat bukti tertulis dari tanah-tanah yang 

dilepaskan haknya, dimana seharusnya Camat tidak berhak untuk membuat 

atau menandatangani surat peralihan hak atas tanah dengan ganti rugi yang 

belum bersertipikat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yang antara lain menyatakan Camat dalam 

kedudukannya sebagai PPAT Sementara hanya berhak dan berwenang untuk 

membuat dan menandatangani akta-akta yang tertentu. Akta Camat selaku 

PPAT Sementara merupakan salah satu sumber utama dalam rangka 

pemeliharaan pendaftaran tanah di Indonesia. PPAT Sementara sudah dikenal 

sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan PPAT.8  

Menurut Boedi Harsono, Akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian 

mengenai benar sudah dilakukannya pelepasan hak atas tanah dengan ganti 

rugi. Meskipun pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut masih 

dapat dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain, namun dalam sistem 

pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan hanya dapat 

dilakukan dengan akta PPAT/PPAT Sementara sebagai alat bukti yang sah. 

Para pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah tanpa dibuktikan dengan 

akta PPAT/PPAT Sementara tidak akan dapat melakukan pendaftaran 

                                                
8 Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 115. 
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peralihan hak atas tanah yang dibelinya tersebut di kantor pertanahan, 

walaupun pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atas tanah tersebut sah 

menurut hukum.9 

Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut masih banyak 

penyimpangan, seperti yang terjadi pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak 

Atas Tanah Nomor 593/207/ Cileungsi/2015 yang ditandatangani oleh Camat 

H. Ade Yana Mulyana pada tanggal 23 Desember 2015. Selain itu, terdapat 

pula Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 

593/018/Cileungsi/2016 yang ditandatangani oleh Camat H. Ade Yana 

Mulyana pada tanggal 8 Januari 2016.  

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh 

Camat H. Ade Yana Mulyana didasarkan atas ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, 

dimana kedudukan Camat berdasarkan ketentuan Pasal 77 undang-undang 

tersebut adalah sebagai kepala wilayah kecamatan yang merupakan wakil 

Pemerintah Pusat di wilayah kecamatan. Selain itu, penandatanganan Surat 

Pelepasan Hak atas Tanah tersebut didasarkan atas Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor Ba.12/10812/75 dalam BAB XI Ketentuan Acara 

Pelepasan Hak Tanah dinyatakan bahwa pelaksanaan-pelaksanaan hak untuk 

kepentingan swasta harus dilakukan dengan pembuatan Akte pelepasan yang 

dibuat dihadapan Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya, 

Camat (Kepala Kecamatan) ataupun Notaris setempat, dan juga didasarkan 

pula pada Pasal 131 ayat (3) huruf a angka 2) Peraturan Menteri Negara 

                                                
9 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 137. 
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Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang 

menyatakan ”surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang 

bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan 

oleh Camat letak tanah yang bersangkutan.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa 

kecamatan merupakan wilayah administratif pemerintahan, sehingga secara 

otomatis camat adalah seorang kepala wilayah dan kewenangan yang 

dimilikinya cukup besar, yakni bersifat atributif. Namun demikian, perubahan 

kewenangan camat mulai terjadi pada saat berlakunya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni wilayah 

kecamatan hanya sebagai lingkungan kerja perangkat daerah dan camat 

hanyalah sebagai perangkat daerah, serta kewenangan yang berkurang, yaitu 

bersifat delegatif dari kepala daerah. Ketentuan tersebut tidak berubah hingga 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, maka Surat Pernyataan 

Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/207/Cileungsi/2015 dan Surat 

Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/018/Cileungsi/2016 yang 

ditandatangani oleh Camat H. Ade Yana Mulyana merupakan suatu tindakan 

di luar kewenangannya, dikarenakan surat yang ditandatanganinya tersebut 

bukanlah merupakan akta otentik tentang peralihan. Akibat tindakan yang 

dilakukan oleh Camat H. Ade Yana Mulyana dalam mengeluarkan Surat 

Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah menimbulkan ketidakpastian hukum 
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yang pada akhirnya keputusan tersebut dapat berakibat hukum dari berbagai 

pihak. 

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis 

secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan 

judul KEWENANGAN CAMAT MEMBUAT SURAT KETERANGAN 

KEPEMILIKAN TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN 

PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN 

SWASTA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kewenangan camat dalam pembuatan pelepasan hak atas tanah 

untuk kepentingan swasta? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya surat keterangan pemilikan hak 

atas tanah yang dikeluarkan oleh camat dalam kaitan dengan pelepasan 

hak atas tanah? 

 

C.  Tujuan Penulisan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis kewenangan camat dalam pembuatan pelepasan hak 

atas tanah oleh camat untuk kepentingan swasta. 
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2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap adanya surat keterangan 

pemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh camat dalam kaitan 

dengan pelepasan hak atas tanah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah:  

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum pada umumnya dan hukum mengenai tanah pada khususnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca 

umumnya dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum 

pertanahan, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan 

kepastian hukum terhadap kewenangan camat membuat surat keterangan 

kepemilikan tanah dalam kaitannya dengan pelepasan hak atas tanah untuk 

kepentingan swasta, yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian tesis ini, maka disusun 

menurut urutan sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab I, merupakan gambaran singkat yang terdiri dari Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan 

Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab II, introduksi teori ini berisi mengenai landasan teori-

teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu meliputi 

Pelepasan Hak Atas Tanah, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Swasta, Teori Kewenangan, Kewenangan Camat. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada Bab III, berisi uraian tentang metode penelitian dalam 

penelitian ini yang terdiri dari Jenis Penelitian, Objek/Prosedur 

Pengumpulan Bahan Penelitian, Sifat Analisis. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada Bab IV berisi uraian hasil penelitian dan juga analisis 

permasalahan tentang kewenangan camat dalam pembuatan 

pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta, dan akibat 

hukum terhadap adanya surat keterangan pemilikan hak atas tanah 

yang dikeluarkan oleh camat dalam kaitan dengan pelepasan hak 

atas tanah. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab V, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.  

 

 




