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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak zaman dahulu Indonesia terkenal sebagai wilayah yang sangat 

kaya akan sumber daya alam, hal ini yang menjadikan magnet bagi banyak 

negara untuk datang ke wilayah Indonesia. Pada abad ke VIV, Indonesia 

menjadi pusat perhatian perdagangan di dunia. Kekayaan Indonesia akan 

rempah-rempah seperti lada, kopi, kayu manis, ketumbar dan sebagainya 

membuat para pedagang dari seluruh penjuru bumi berdatangan ke Indonesia 

untuk berdagang.  Pedagang-pedagang ini juga menyebarkan ajaran agama-

agama. Agama seperti Islam, Kristen, Budha, Katolik dan Hindu dapat 

dikenal orang Indonesia dikarenakan para pedagang ini yang mengajarkannya 

dahulu.
1
 Pedagang-Pedagang ini ada yang kembali ke Negara asalnya ada 

juga yang menetap di Indonesia ini yang menyebabkan mengapa masyarakat 

Indonesia pada saat ini sungguh beraneka ragam. Ada beberapa orang asing 

yang tadinya hanya berdagang tetapi pada akhirnya menjaja, seperti Belanda 

yang awalnya mereka hanya berdagang saja, tetapi semakin lama mereka 

memaksa menguasai tanah-tanah di Indonesia. 

Tanah adalah salah satu kebutuhan dalam penyelenggaraan hidup 

manusia yang memiliki peran yang sangat vital. Tanah juga menjadi salah 

satu alasan mengapa orang-orang dari bangsa-bangsa lain datang ke 

Indonesia. Negara-Negara lain berlomba-lomba datang untuk menguasai 
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tanah Indonesia dan rela untuk berperang untuk merebutkan suatu tanah.
2
 

Hal-hal seperti ini menunjukan betapa pentingnya tanah bagi manusia. Bagi 

masyarakat Indonesia, tanah adalah hidup dan mati. Hal ini karena 

kebanyakan masyarakat Indonesia sejak dahulu bercorak agraris artinya tanah 

sebagai objek utama yang harus dimiliki dalam menjalan kehidupan agraria 

baik yang berbentuk pengadaan tanah pertanian maupun perkebunan. Sampai 

sekarangpun tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan 

kemapanan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan. Dalam 

lingkup daerah perkotaan tanah memiliki peranan utama sebagai lahan 

perkantoran dan permukiman. 

Sebelum terbentuknya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pertanahan di Indonesia masih berantakan 

ada yang bersumber dari Hukum Adat yang berkonsepsi komunalistik 

religius. Ada yang bersumber pada Hukum Perdata Barat yang 

individualistic-liberal dan ada pula yang berasal dari berbagai bekas 

Pemerintahan Swapraja, yang umumnya berkonsepsi feodal. Hukum Agraria 

yang merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, hampir seluruhnya 

terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum 

bagi Pemerintahan jajahan dalam melaksanakan politik agrarianya yang 

dituangkan dalam Agrarische Wet 1870.
3
 

Pada tanggal 24 September 1960 barulah lahirnya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan 
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dibentuknya UUPA, reformasi dan fundamental. Dalam UUPA dimuat 

tujuan, konsepsi, asas-asas, lembaga-lembaga hukum dan garis-garis besar 

ketentuan-ketentuan pokok Hukum Agraria. Penjabarannya dilakukan dengan 

memuat berbagai peraturan pelaksanaan, yang bersama-sama UUPA 

merupakan Hukum Agraria. Tujuannya adalah untuk mewujudkan apa yang 

digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
4
 ― bahwa Bumi,air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya 

ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk 

sebesar-besat kemakmuran rakyat.‖ 

UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal. 

UUPA menjadi undang-undang yang mengatur segala hal tentang tanah, 

mulai dari pemilikan, penguasaan, serta pemeliharaanya hal ini agar semua 

tanah di  Indonesia tertata secara sistematis. Sejak 1960 UUPA mulai 

diberlakukan di seluruh Indonesia, kecuali di Daerah Istimewah Yogyakarta 

yang baru memakai UUPA pada tahun 1984.   

Peraturan perundang-undangan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

memang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini mengacu pada proses 

berdirinya DIY yang merupakan Daerah Istimewa, yang sejak tanggal 19 

Agustus 1945, Prsiden Republik Indonesia (Ir. Soekarno) mengeluarkan 

piagam kedudukan yang berisi ―Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dengan 

Kanjeng Sultan sebagai pemimpinnya tetap pada kedudukannya, berdaulat 

sepenuhnya atas wilayah kekuasaan.‖  Demikian pula piagam yang sama 
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diberikan kepada Sri Paduka Paku Alam VIII atas Kadipaten Pakualam. Hal 

ini diperkuat dengan Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri 

Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, yang 

menyatakan bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten 

Pakualam menjadi bagian dari NKRI, dan seluruh kekuasaan sepenuhnya 

berada di tangan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam 

VIII, dan akan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Presiden 

Republik Indonesia.
5
  

Pasca kepergian Jepang dan Belanda Nagari Ngayogyakarta  sudah 

siap menjadi Negara sendiri, lengkap dengan sistem pemerintahan, wilayah 

dan penduduknya. Namun atas jiwa besar dan visi kebangsaan Sri Sultan HB 

IX dan Paduka PA VIII lebih memilih bergabung dengan NKRI. Dalam 

perkembangannya wilayah Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten 

Pakualam menjelma menjadi Daerah Istimewah Yogyakarta. Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan dengan UUD 1945 Pasal 18, UU 

No. 3 tahun 1950 tentang  Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Pasal 122 UU No.22 tahun 1999.  

Pertanahan di DIY juga berbeda pasalnya sejak dahulu menjadi 

wewenang dari Kesultanan yang dikenal dengan Sultan Ground atau Paku 

Alam Ground, yang aturannya juga dibuat oleh Kesultanan. Sultan Ground 

adalah tanah Keraton yang belum diberikan haknya kepada penduduk 

maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik Keraton sehingga 
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siapapun yang mau menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak 

Keraton. Tanah-tanah di Yogyakarta yang memiliki status Sultan Ground 

merupakan kesinambungan antara masa kini untuk menghormati Kesultanan 

Yogyakarta.
6
 

Barulah tepatnya tanggal 1 April 1984 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mulai 

diberlakukan sepenuhnya di Yogyakarta. Pemberlakuan UUPA di Yogyakarta 

tersebut dengan keluarnya keputusan Presiden No.33 Tahun 1984 tentang 

pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 di Yogyakarta 

dan Peraturan Daerah Yogyakarta No.3 Tahun 1984 tentang pelaksanaan 

berlakunya UUPA di Yogyakarta. Meskipun Yogyakarta telah mencabut 

seluruh peraturan-peraturan pertanahan yang digunakan sebelum UUPA dan 

telah memberlakukan UUPA sepenuhnya sejak 1984 berdasarkan keputusan 

Presiden No.33 tahun 1984. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini 

Instruksi Kepala Daerah D.I.Y Nomor K.898/1/A/1975 tidak ikut dicabut, dan 

masih berlaku di DIY sampai saat ini. 

Isi instruksi dari Surat Edaran Gubernur DIY PA VIII No. 898/A/1975 

tersebut   berbunyi: 

―Guna Penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah 

Daerah Istimewa Yogytakarta kepada seorang WNI non Pribumi, 

dengan ini diminta : Apabila ada seorang WNI non Pribumi membeli 

tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, 

ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali 

menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah 

DIY dan kemudian yang berkepentingan / melepaskan supaya 
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mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk 

mendapatkan suatu hak.‖ 

 

 Dampak dari masih berlakunya Instruksi Nomer K.898/1/A/1975 

kepada WNI non-pribumi yang mayoritas adalah warga keturunan Tionghoa 

di Yogyakarta tersebut adalah bahwa semua WNI yang non-pribumi tidak 

bisa membeli atau memiliki tanah dengan status hak milik melainkan hanya 

bisa mendapatkan hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB).  

 Larangan tersebut didasarkan pada perbandingan tingkat ekonomi 

golongan non pribumi yang lebih tinggi dari pada golongan pribumi, maka 

kebijaksanaan Gubernur DIY ini dipahami, yakni agar kepentingan rakyat 

kecil tidak semakin terdesak oleh kelompok menengah ke atas. Terlebih lagi 

bila diingat wilayah DIY yang relatif sempit, bila penguasaan dan 

penggunaan tanah dengan hak milik oleh golongan non pribumi 

diperkenankan, dikhawatirkan akan melahirkan "petani-petani berdasi‖, 

sedangkan rakyat kelas bawah akan menjadi buruh-buruh kecil. Bahwa 

dengan masih diberlakukannya larangan kepemilikan hak milik atas tanah 

yang hanya diberlakukan kepada WNI keturunanTionghoa, hal ini 

mengurangi hak yang dimiliki warga Negara Indonesia. Karena pada 

dasarnya setiap warga negara baik warga negara pribumi, WNI keturunan 

Tionghoa atau keturunan apapun berhak memiliki hak milik untuk 

dimilikinya, termasuk pula hak milik atas tanah di Indonesia.
7
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Contoh yang paling baru adalah kasus Handoko yang menggugat 

Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta dan kepala BPN Daerah Istimewah 

Yogyakarta atas dasar bahwa Instruksi Gubenur DIY melawan hukum (PMH) 

karena melanggar Inpres No 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan 

Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam semua perumusan dan 

Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan 

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Namun gugatan ini ditolak Majelis 

Hakim dengan alasan bahwa ketentuan itu merupakan kebijakan dan bukan 

termasuk peraturan perundang-undangan. Menurut Hakim ―sebelum 

berlakunya UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan, instruksi tersebut merupakan perundang-undangan. 

Namun, setelah UU itu berlaku maka instruksi itu bukan lagi sebuah 

peraturan perundang-undangan‖.  

Bagamapun instruksi ini dilihat baik dikatakan sebuah peraturan 

perundang-undangan ataupun bukan merupakan sebuah peraturan perundang-

undangan. Sudah jelas bahwa instruksi ini melanggar peraturan-peraturan 

yang ada. Bila kita lihat UUPA pasal 9 yang menganut asas nasionalitas, ayat 

(1)  menyatakan  

―semua warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang 

penuh dengan Bumi, air, dan ruang angkasa. Setelah itu ayat (2) 

menyatakan tiap-tiap warnga Negara Indonesia baik laki-laki maupun 

wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu 

hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi 

diri sendiri maupun keluarganya.‖ 

 

Penyebutan WNI dalam UUPA ini adalah WNI tunggal dengan kata 

lain tidak ada penggolongan WNI pribumi atau WNI non pribumi yang ada 
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hanyalah Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Ini menunjukan adanya 

tabrakan dari kedua peraturan. 

Istilah WNI pribumi dan WNI nonpribumi dimana istilah ini lahir 

pada zaman penjajahan Belanda. WNI pribumi adalah penduduk Indonesia 

yang berasal dari suku - suku asli di Indonesia dan WNI nonpribumi adalah 

penduduk Indonesia keturunan Cina, India, ekspatriat asing yang umumnya 

berkulit putih.
8
 Penggunaan istilah kata pribumi dan non pribumi pun 

sebenarnya sudah dilarang atas keluarnya Undang-undang No.40 tahun 2008 

tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan ada juga Instruksi 

Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah 

pribumi dan non pribumi dalam perumusan dan penyelenggaraan program 

ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Seharusnya 

Instruksi Kepala Daerah DIY yang termasuk dalam golongan 

penyelenggaraan program atau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan tidak boleh menggunakan kata pribumi atau non pribumi dalam 

instruksi tersebut. 

Berdasarkan aspek-aspek yang telah ditulis diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap Instruksi Kepala Daerah DIY yang 

menurut penulis seharusnya sudah tidak layak lagi untuk dijadikan sebuah 

bentuk peraturan.  Hal ini dikarenakan bertentangan dengan konstitusi Negara 

Indonesia dan melanggar peraturan-peraturan yang ada. Instruksi tersebut 

juga dengan jelas melanggar asas asas yang ada seperti asas equality before 
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the law (persamaan dalam hukum) dan bila memang instruksi ini merupakan 

peraturan perundang-undangan sudah jelas instruksi ini melanggar asas lex 

superior derogate legi inferiori, yang memiliki arti peraturan yang lebih 

tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Selain itu keberadaan 

Instruksi ini juga menunjukan bahwa Indonesia belum bisa dikatakan sebagai 

Negara hukum dan diskriminasi antar ras sesunggunya masih ada dan 

dibiarkan saja di Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik 2 rumusan masalah 

yang akan dibahas. 

1. Bagaimana kedudukan Instruksi Kepala Daerah DIY No. K 898/1/A/1975, 

bila ditinjau melalui Hukum Tanah Nasional ?  

2. Apakah prosedur Permohonan hak milik atas tanah sudah diberlakukan 

sesuai UUPA terhadap WNI non pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta 

?  

1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui kedudukan dari Instruksi Kepala Daerah DIY No. K 

898/1/A/1975 di tinjau melalui Hukum Tanah Nasional. 

2. Untuk mengetahui apakah prosedur permohonan hak kepemilikan atas 

tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diberlakukan sesuai UUPA 

atau tidak. 
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1.4 kegunaan penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan 

Sarjana Hukum dari Universitas Pelita Harapan. Kegunaan lain dari penulisan 

penelitian hukum ini adalah penulis dapat memahami aspek hukum dari status 

kepemilikan tanah untuk masyarakat non-pribumi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:  

1. Kegunaan Praktis: Untuk memberi jawaban terhadap masalah yang diteliti 

dan untuk memberikan masukan kepada Gubenur Daerah Istimewa 

Yogyakarta, BPN Daerah Istimewa Yogyakarta dan Negara  

2. Kegunaan Teoritis: Untuk memberi masukan bagi ilmu pengetahuan yang 

berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan 

khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN   

Isi dari bab 1 adalah merupakan gambaran isi bab-bab selanjutnya, 

yang saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari skripsi ini, 

yang dirangkum dalam latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA   
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Dalam bab ini, tinjauan pustaka tersebut penulis menguraikan secara 

garis besar mengenai segala hal tentang tanah, hak milik, Tanah di 

Daerah Istimewah Yogyakarta, Instruksi Kepala Daerah DIY, dan 

segala hal yang berhubungan dengan pembahasan .  

BAB III : METODE PENELITIAN   

Dalam bab metode penelitian hukum ini pembahasannya terdiri dari 

jenis penelitian, prosedur memperoleh bahan penelitian yang terdiri 

dari observasi dokumen, kemudian sifat analisis penelitian dan juga 

hambatan dalam penelitian dan penanggulangannya, bab ini 

menguraikan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti berdasarkan,  pada topic yang penulis bahas dalam 

skripsi.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITAN  

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai kedudukan Instruksi 

Kepala Daerah DIY No. K898/1/A/1975, bila ditinjau didalam Hukum 

Tanah Nasional. Berikutnya penulis juga akan membahas mengenai 

apakah prosedur permohonan hak milik atas tanah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan UUPA atau tidak. Dan 

yang terakhir penulisa akan memberi alasan mengapa Instruksi ini 

suda tidak relevan lagi untuk digunakan.  

 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  
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Merupakan bab paling akhir dari penulisan skripsi ini. 

Mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasl 

penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab 1 hingga bab 4 dengan 

diseratai saran dari penulis.  
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