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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia 

yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik sebagai sumber 

penghidupan maupun sebagai wadah pelaksanaan pembangunan sebagai 

faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan 

yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional dalam 

rangka pembangunan nasional. 

Dalam rangka mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah 

dikeluarkan berbagai peraturan hukum pertanahan yang merupakan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) sebagai 

Hukum Tanah Nasional. 

Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk 

menyusun politik hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan telah 

tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) 

makna dikuasai oleh negara yaitu memberi wewenang kepada negara 
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sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang 

tertinggi, dalam:
1
 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; 

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. 

Sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 2 ayat 4 yaitu Hak menguasai 

dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada 

daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar 

diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut 

ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. 

Sebagaimana pula dijelaskan pada UUPA Pasal 2 Ayat 2 bahwa 

adanya wewenang hak menguasai dari negara atas tanah, yaitu: 

1. Mengatur dan menyeleggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan tanah; 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan tanah; 

Termasuk wewenang ini adalah: 

                                                           
1
 Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso I), “Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah”, 

Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 10. 
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a. Menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada 

warga negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian 

juga hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara 

asing (Pasal 16 UUPA). 

b. Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah 

bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh 

seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA). 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang 

mengenai tanah. 

Termasuk wewenang ini, adalah: 

a. Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Negara Republik Indonesia (Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). 

b. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah. 

Pelaksanaan wewenang penguasaan dari negara atas tanah tersebut 

secara fakta merupakan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan di 

Indonesia. Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka pembangunan 

industri di Pulau Batam yang semakin pesat berkembang, Presiden 

membentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Badan 

Otorita Batam) yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden lewat 

Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau 

Batam. 
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Dalam Keputusan Presiden tersebut berkaitan dengan bidang 

pertanahan yang menjadi perhatian penulis disini, pada Pasal 6 ayat 2 huruf 

a dan b, menyatakan: 

a. Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, 

dengan Hak Pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembangan 

Daerah Industri Pulau Batam. 

b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi 

wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri 

Pulau Batam untuk; 

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; 

2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya; 

3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada 

pihak ketiga dengan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang-

Undang Pokok Agraria; 

4. Menerima uang pemasukan/ ganti tugi dan uang wajib 

tahunan. 

 

Dengan jelas dinyatakan bahwa Presiden yang memegang kekuasaan 

pemerintah menurut UUD 1945 menyerahkan seluruh areal yang terletak di 

Pulau Batam kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau 

Batam dengan hak pengelolaan. Pada hakekatnya Hak Pengelolaan bukan 

merupakan hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 jo. Pasal 16 

UUPA, melainkan merupakan pemberian pelimpahan sebagian kewenangan 

untuk melaksanakan hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 UUPA kepada pemegang Hak Pengelolaan yang 

bersangkutan.  

Ketentuan awal istilah Hak Pengelolaan terdapat dalam Peraturan 

Pemerintah No. 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, 
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yang bermakna sebagai Hak Penguasaan. Kemudian setelah berlakunya 

UUPA No. 5 Tahun 1960 dikonversilah Hak Penguasaan menjadi Hak 

Pengelolaan yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Menteri Agraria No. 

9/1965. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 9/1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan 

bahwa: 

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 

pemegangnya. 

 

Merujuk pada Pasal 6 ayat 2 bahwasanya ketentuan tersebut ditindak 

lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yakni PMDN No. 43 

Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri 

Pulau Batam yang menjelaskan bahwa: 

Hak Pengelolaan yang telah dikeluarkan sertifikat tanda bukti haknya 

sebagai dimaksud dalam angka “6” di atas memberikan wewenang 

kepada pemegang haknya (Otorita Pengembangan Daerah Industri 

Pulau Batam) untuk: 

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; 

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 

tugasnya; 

c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan tersebut 

kepada Pihak Ketiga dengan hak guna bangunan dan hak pakai 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundangan 

Agraria yang berlaku. 

 

Pada tahun 2007, dengan dilihatnya pengembangan serta menjamin 

kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, 

maritim, pariwisata, dan bidang lainnya di wilayah Batam ditetapkannya 
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wilayah Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007. Peraturan tersebut 

menjelaskan dalam Pasal 4 ayat 1, “Hak Pengelolaan atas Tanah yang 

menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 

dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota 

Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 beralih kepada Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Artinya, Badan 

Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

(PBPB) Batam yang pada saat ini mempunyai wewenang dengan hak 

pengelolaan untuk seluruh areal di wilayah Batam yang dimana dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri menyebutkan pada poin c, bahwa 

pemegang hak pengelolaan dapat menyerahkan bagian-bagian dari tanah 

hak pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga dengan hak guna bangunan 

dan hak pakai. 

Dengan adanya ketentuan tersebut, bagaimana dengan praktik yang 

terjadi serta tata cara yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP 

Batam) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 

terhadap pemberian Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan 

Batam (BP Batam) sesuai dengan Keputusan Presiden No. Tahun 1973 

Pasal 6 ayat 2 yang ditindak lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 43 Tahun 1977 no. 8 poin c. 
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Sebagai wilayah tujuan investasi, Pulau Batam juga memanfaatkan 

potensi dan letak strategisnya. Letak geografis yang berada didekat Selat 

Malaka yang merupakan jalur pelayaran teramai di dunia serta dekat dengan 

negara Singapura dan Malaysia, dari waktu ke waktu terus fokus 

membangun, membenahi, serta melengkapi prasarana penunjang investasi. 

Keberadaaan faktor-faktor tersebut diatas menjadi daya tarik tersendiri 

bagi investor dan pengusaha, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang 

dibangun di Batam baik perusahaan nasional maupun perusahaan-

perusahaan asing yang membuat lapangan pekerjaan terbuka lebar. 

Permasalahan yang timbul selanjutnya, pendatang yang hijrah ke Batam 

yang berasal dari luar Indonesia tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi 

permasalahan memiliki hunian atau tempat tinggal. Diperlukannya 

kepastian hukum dan ketertiban umum dalam pembangunan dan pemilikan. 

Dengan ruang lingkup kepemilikannya, dalam hal ini orang asing wajib 

memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana yang diatur didalam peraturan 

perundang-undang. 

Pulau Batam mulai dibangun dengan berbekal Keputusan Presiden 

No. 74/1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam. Statusnya 

ditingkatkan sebagai daerah industri dengan Keputusan Presiden No. 

41/1973 yang juga melahirkan perubahan dalam pola kebijakan pada bidang 

pertanahan. Kebijakan pertanahan Pulau Batam menjadi kewenangan 
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Otorita Batam lewat hak pengelolaan
2
, yang dimana kewenangan tersebut 

beralih kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) lewat PP No. 46 

Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

dengan status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (free 

trade zone/FTZ). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kurung waktu 

pelaksanaannya muncul berbagai masalah yang terjadi perihal dualisme 

kewenangan, maka pemerintah melakukan transformasi Batam dari 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) 

menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone). Upaya 

tersebut ditempuh untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing 

Internasional melenyapkan dualisme kewenangan yang selama ini 

meresahkan investor seiring dengan perubahan Batam menjadi Kawasan 

Ekonomi Khusus (Special Economic Zone). 

Jika pola kebijakan pertanahan di Pulau Batam dalam hal ini, Otorita 

Batam (BP Batam) yang sebelumnya ditetapkan sebagai pengelola bagi 

seluruh areal tanah industri Pulau Batam bagaimana kewenangan lembaga 

tersebut khususnya dalam pemberian hak pakai di atas hak pengelolaan 

setelah adanya perubahan status Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK). 

Dari gambaran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

bagaimanakah praktik yang terjadi/ pelaksanaan dalam pemberian hak pakai 

                                                           
2
 Pemerintah Kota Batam, “Profil Batam Madani 2004”, 2004, Batam: Pemko Batam, hlm. 8. 
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di atas hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan apakah 

pemberian hak pakai di atas hak pengelolaan tersebut juga memberikan 

kepastian hukum bagi orang asing. Serta, dengan disinggung mengenai 

adanya perubahan status Batam yang semula Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 

bagaimana peran Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam bidang pertanahan 

khususnya pemberian hak pakai di atas hak pengelolaan Badan Pengusahaan 

Batam (BP Batam). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan skripsi 

yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK 

PAKAI DI ATAS HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN 

BATAM (BP BATAM)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan uraian di atas dan dalam upaya memberikan 

penjelasan, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberian hak pakai di atas hak pengelolaan Badan 

Pengusahaan Batam (BP Batam) serta implikasi hukumnya? 

2. Apakah hak pakai di atas hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam 

(BP Batam) memberikan kepastian hukum bagi Orang Asing yang 

Berkedudukan di Indonesia? 
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3. Bagaimanakah peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam 

bidang pertanahan, khususnya pemberian Hak Pakai di atas hak 

pengelolaan setelah dilakukannya transformasi atas status Kota Batam 

dari Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) menjadi 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh 

penulis, maka dasar latar belakang, rumusan permasalahan serta untuk 

mendapatkan data-data dan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, 

maka penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan mengenai kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam 

terhadap pemberian hak pakai di atas hak pengelolaan. Sedangkan tujuan 

khusus penelitian dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian hak pakai di atas hak 

pengelolaan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). 

2. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia atas pemberian hak pakai di atas hak 

pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. 

3. Untuk mengetahui peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) 

dalam pemberian Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan setelah adanya 

perubahan status dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas (KPBPB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, 

khususnya hukum agraria dan juga diharapkan akan bermanfaat untuk 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tetarik 

dengan masalah yang ditulis. 

2. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang pemberian hak pakai di atas hak Pengelolaan 

Badan Pengusahaan (BP) Batam, sebelum dan sesudah perubahan 

status dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

(KPBPB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).  

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam lima bab, dan setiap 

bab terdisi dari beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam Bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang penulisan 

atau penelitian hukum ini, rumusan masalah sehubungan dengan latar 

belakang yang telah diuraikan, tujuan penilian, manfaat yang 
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diharapkan dari penelitian hukum ini, dan sistematika penelitian yang 

digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka ini akan membahas tentang landasan teori 

dan landasan konsepsional dalam penelitian hukum ini. Landasan teori 

akan membahas antara lain, teori tentang Hak Pakai, Hak Pengelolaan, 

dan Badan Pengusahaan Pulau Batam (BP Batam) serta pengaturan 

Kepemilikan Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia atas 

rumah tinggal atau hunian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 103 Tahun 2015. Landasan konseptual akan memuat 

atau mebahas definisi-definisi dan terminologi yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian adalah langkah sistematik yang ditempuh untuk 

mencapai tujuan dari topik bahasan. Pasal metode penelitian memuat 

hal-hal antara lain, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan dalam 

melakukan penelitian, sifat penelitian, jenis data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan bahan penelitian, serta teknik analisa data. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-

prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas isu 
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hukum yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini pun diuraikan 

pada bab ini. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan 

diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum, dan saran 

yang berupa rekomendasi ditujukan untuk manfaat penelitian hukum 

normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




